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Α άγρια θηρία της ζούγκλας, όπως όλοι τό γνωρίζουμε, φοβούνται τίς φλό
γες καί Ιτσι δ εξημερωμένος άνθρωπος, δ πολιτισμένος, δταν βρεθή περικυκλωμένος από αυτά, ανάβει φωτιές καί τά διώχνει από κοντά του, γιατί εκείνα φο
βισμένα καί βρυχώμενα γυρίζουν όπίσω καί τρέχουν νά κρυφθούν στο σκοτάδι τού
δάσους.
Τό άντίθετο δμως συμβαίνει στον σημερινό άνθρωπο, δταν χάση τό λογικό του
καί γυρίση εκατοντάδες αιώνες πίσω, φθάνοντας στην προιτόγονη, τήν άγρια κατάστασί του, στην εποχή δηλαδή, πού ζοϋσε μέσα στις σπηλιές καί τίς τρώγλες. Ό
σημερινός αυτός άνθρωπος, δταν τον καταλαμβάνη ή νευροψυχασθενική κρίσις τού
πρωτογονισμού του, ανάβει φωτιές παντού καί έπαναφέρει στις πολιτισμένες κοινω
νίες τον πρωτόγονο άνθρωπο τής ζούγκλας, ό όποιος κεντρισμένος από τίς φλόγες,
ξεσπά σέ ξέφρενες πράξεις, χορεύοντας κανιβαλικά, ουρλιάζοντας μέ κραυγές ά
ναρθρες καί καταστρέφοντας τά πάντα γύρω του. ’Έτσι ικανοποιεί τά άγρια ένστι
κτά του καί τήν επιθυμία του ν’ άπολαύση τήν οσμή άπό τά πυρπολούμενα αντικεί
μενα, πολλές φορές δέ καί τήν κνίσα άπό καιόμενες σάρκες, ερεθιζόμενος μάλιστα
πιό πολύ, δταν ίδή νά χύνεται κατά το αναρχικό δργιο στους δρόμους καί κόκκινο
αίμα άπό τά σπαραγμένα κορμιά των ανθρώπων θυμάτων τού μίσους καί τής φρενίτιδος.
Τέτοια γεγονότα καί τέτοιες σκηνές τίς άντικρύσαμε στήν Ελλάδα τά τελευ
ταία χρόνια. Τίς είδαμε κατά τό δργιο τής κομμουνιστικής στάσεως τού Δεκεμβρίου
1944 καί κατά τήν περίοδο τού συμμοριτοπόλεμου άπό 1946 — 1949. Φωτιές παν
τού πού κατέτρωγαν μέ τίς φλόγες τους μεγαλοπρεπή κτίρια στήν ’Αθήνα καί χω
ριά ολόκληρα στήν ύπαιθρο, ενώ τά άφηνιασμένα θηρία είχον άρχίσει τό δργιο τού
εγκλήματος σέ βαθμό πού ξεπερνοΰσε καί τήν πιό μεγάλη Δαντική φαντασία τής
κολάσεως. Βρέθηκαν τότε ιερωμένοι σταυρωμένοι, κορμιά μέ κομμένους τούς λα ι
μούς, έγγυες μανάδες ξεκοιλιασμένες, άνθρωποι μέ βγαλμένα τά μάτια, άλλοι γδαρ
μένοι σάν τά σφαχτά, στιβαγμένα πτώματα σέ σωρούς, πού καίγονταν καί πού ή κνί
σα τους άπό τίς ψημμένες σάρκες γέμιζε άποπνικτικά τήν άτμόσφαιρα, άλλα κορ-
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μια κρέμονταν άπηγχονισμένα άπό τά δέντρα. Εις ένα θηριώδη κομμουνιστή πού
σκοτώθηκε βρέθηκε μια φωτογραφία του, πού αποθανάτιζε τή σφαγή ενός συναν
θρώπου του. Τόν είχε πιάσει από τά μαλλιά, είχε γύρει τό κεφάλι τοΰ θύματος στό
γόνατο του καί μέ τό χαοαπομάχαιρο έκοβε τήν καρωτίδα του, κυττάζοντας υπε
ρήφανα τό φωτογραφικό φακό.
Καί ένας άλλος, δταν συνελήφθη, βρέθηκε νά εχη μιά καπνοσύριγγα (πίπα)
καμωμένη από τό κόκκαλο ανθρώπινου χεριού. ΤΠταν τό κόκκαλο τής μνηστής του,

Καπνοσύριγγα (πίπα) άπό ανθρώπινο κόκκαλο, χρησιμοποιούμενη ύπό τοΰ έλασίτου
Γ. Μανιάτη, επί τοΰ όποιου καί κατεσχέθη.

τήν όποια έσφαξε κατά τρόπο φρικτό γιατί δέν δέχτηκε νά τού παραδοθή καί για 
τί τά άδέλφια της ήταν έθνικόφρονες καί υπηρετούσαν στον Εθνικό στρατό.
Παντού λοιπόν θρήνος καί όδυρμός, ένώ τά αποθηριωμένα κομμουνιστικά κτή
νη τής στέππας, είχαν έπιδοθή στό όργιο λεηλασίας καί φρίκης, γιά τό όποιο, κάθε
άνθρωπος σύγχρονος καί κάθε “Ελληνας θά κρύβη τό πρόσινπό του άπό έντροπή δ
ταν θά διαβάζη τήν ιστορία τους καί θά βλέπη τις εικόνες αυτές τής φρίκης καί
τής κολάσεως.
Ά λ λ α καί πρόσφατα, κατά τό έτος 1965 είδαμε ξανά τήν Α θή να στις φλόγες,
δταν ανίκανοι καί φθοροποιοί "Ελληνες πολιτικοί, γιά νά επιτύχουν νά καταλάβουν
τήν άρχή, έρριξαν τήν χώρα στην αναρχία. Τό αποκορύφωμα μάλιστα των αναρ
χικών εκδηλώσεων, έσημειώθη κατά τό έτος 1965. Μόνον κατά την 17ην Ιουλίου έσημειώθηκαν ογδόντα έξαλλες αναρχικές διαδηλώσεις τής άριστεράς καί κεντροαρι
στεράς στην Α θήνα. Ό απολογισμός τής ιδιόρρυθμης μάχης τής ασφάλτου είχεν ώς
αποτέλεσμα τόν τραυματισμό 100 περίπου ατόμων, άπό τά όποια 51 άστυνομικοί
καί οί υπόλοιποι διαδηλωταί. Κ αί τό άναρχικό αυτό όργιο έξεδηλώθη πιό έντονο μέ
τις βίαιες συγκρούσεις τής 20ής Ιουλίου 1965, πού κράτησαν 5 ώρες κατά τις ό
ποιες έσημειώθησαν βανδαλισμοί, πυρκαϊές, πυρπολήσεις άστυνομικών αυτοκινή
των, καταστροφές εμπορικών καταστημάτων κλπ. Ό αιματηρός άπολογισμός της
ημέρας αυτής ήτο ένας νεκρός καί 112 τραυματίες, άπό τούς όποιους 91 διαδηλω
ταί καί 23 αστυνομικοί. Κ αί στις 20 Αύγούστου 1965 ή Ε ργατική 'Ομοσπονδία
δργάνωσε συγκέντρωσι, μετά τό πέρας τής οποίας, διαδηλωταί μέ πρωταγωνιστάς
γνωστούς κομμουνιστάς έδημιούργησε τρομακτικής έκτάσεως έπεισόδια. Έστήθησαν όδοφράγματα στους δρόμους μέ βαρέλια καί διάφορες εύφλεκτες ύλες καί έβα
λαν φωτιά σ’ αυτά. Έπυρπόλησαν όχημα τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατέστρε
ψαν προθήκες καταστημάτων, έτσι πού ή Α θή να παρουσίαζε δψιν άναρχουμένης πόλεινς. Τά θύματα τής ημέρας εκείνης ήσαν 73 πολίτες, 37 άστυνομικοί καί 3 πυ
ροσβέστες, δλοι τραυματισμένοι.
Ευτυχώς δμως ότι τά πρωτόγονα αυτά θηρία τά έτιθάσευσεν δ Ελληνικός
Στρατός τήν 21ην Α πριλίου 1967, έσβυσε τις πυρκαϊές καί περιώρισε τά εξαγριω
μένα θηρία, ώστε νά μή μπορούν πλέον νά βλάψουν κανένα καί έπανέφερε τή γα
λήνη, εξασφαλίζοντας τήν Ελευθερία καί τήν Α σφάλεια ατούς ευτυχισμένους κα
τοίκους τής ευλογημένης αυτής γης, της Ελλάδος.
Καί τώρα, στην καρδιά τής Ευρώπης, στό Παρίσι βλέπουμε ξαφνικά δτι οί
φλόγες καί το όργιο τής άναρχίας ξεπέρασαν καί τήν πιό τολμηρή φαντασία. Ποιος
θά έπίστευεν, δτι στη σύγχρονη πόλι τοΰ φωτός, στην πρωτεύουσα τής Γαλλίας, θά
’Ιούλιος — Αύγουστος 1965 : Ή ’Αθήνα στις φλόγες των αναρχικών διαδηλωτών.
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ςεσποΰσε τέτοιος άγριος σίφουνας, μέ ξεκίνημα μάλιστα από ένα φημισμένο Πα
νεπιστήμιο, τό Πανεπιστήμιο τής Σορβόννης, πού έδωσε στον κόσμο τήν μαντάμ
καί τον Πέτρο Κιουρί.
Γά δσα συνέβησαν τον μήνα Μάιο καί τό πρώτο Ιδθήμερο τού Ιουνίου στή
Γαλλία, μαρτυρούν δτι μόλις ξεφύγει ό σημερινός άνθρωπος από τήν τροχιά του ώς
ανθρώπου, όσονδήποτε πολιτισμένος κ ι’ άν παρουσιάζεται, έπανευρίσκει τον πρω
τόγονο κτηνώδη αγριάνθρωπο, νά σκέπτεται καί νά ένεργή κατά τρόπο θηριώδη.
Τόσος πολιτισμός, τόσα ιδανικά, τόσος ανθρωπισμός έγιναν θρύψαλα μέσα σε
λίγες μέρες, σε λίγες ώρες, σέ μερικές στιγμές.
Καί ή μανία των θηρίων έστράφη κυρίως κατά των οργάνων τής τάξεως, πού
ήθέλησαν νά τούς έμποδίσουν στο καταστροφικό τους έργο. ’Ιδού μία περιγραφή
από τις εφημερίδες τής 12 ’Ιουνίου 1968. «Τό Παρίσι έφλέγετο κατά τή χθεσινή
οευτέρα νύχτα των ταραχών. Οί φοιτηταί άνέτρεψαν αυτοκίνητα, έστησαν οδοφρά
γματα καί έρριπτον κοκτέιλ Μολότωφ εναντίον τών αστυνομικών. Εικόνα έρημώσεως καί καταστροφής ενεφάνιζε σήμερον τό κέντρον τής Γαλλικής πρωτευούσης
μετά τήν δλονύκτιον καταστροφική μανία, ή οποία κατέλαβε τούς κινεζόφιλους, τούς
παστρικούς, τούς Γκεβαρικούς, τούς Μαρξιστάς καί τούς αναρχικούς διαδηλωτάς.
Πυρπολημένα αυτοκίνητα, άποκοπέντα δέντρα, θρυμματισμένοι φανοστάτες καί σηματοδόται τής τροχαίας ήσαν κατεστραμμένοι εις τάς οδούς τών Παρισίων. Τουλά
χιστον 75 ιδιωτικά αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέττα τής αστυνομίας καί οκτώ μεγάλα
αστυνομικά αυτοκίνητα κατεστράφησαν. Πέντε αστυνομικά τμήματα έ π υ ρ π ο λ ή θ η σ α ν. Έξ άλλου, 25 από τά τεράστια αιωνόβια καί ώραιότατα δέντρα, τά ό
ποια αποτελούν τό κόσμημα τών Παρισινών βουλεβάρτων, έκόπησαν καί κεΐνται πε
σμένα στους δρόμους. Οί φανοστάτες έξεριζώθησαν, τά κιβώτια έπειγούσης κλήσεως πυροσβεστικής υπηρεσίας καί αστυνομίας κατεστράφησαν καί τά δημόσια πα
γκάκια κατεστράφησαν παντού».
Ές άλλου χαρακτηριστικό είναι καί ένα τμήμα άπό τήν άνταπόκρισι τής Έλληνίδος δημοσιογράφου δίδος Α. Στεφανοπούλου απεσταλμένης τής έφημερίδος «’Ε
λεύθερος Κόσμος» δπου γράφει τά κάτωθι:
Ο,τι άπέμεινεν άπό πυρποληθέν Ι.Χ. αυτοκίνητο» κατά τά γεγονότα τοϋ θέρους 1965.
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«...Πλησίαζα στη Σορβόννη. Δύο νεαροί φάνηκαν τρέχοντας στήν οδό Σενίκ
Ζάκ. Ή αστυνομία είχε σχηματίσει ένα στενό κλοιό γύρω από τό Πανεπιστήμιο.
’Ήμουν πνιγμένη από τά δακρυογόνα. Ξαφνικά μέ κατέλαβε πανικός. ’Ά ρ χ ισ α να
τρέχοί μέ τούς νεαρούς. Μερικές πέτρες καί κεραμμύδια έπεφταν γύρω μας. Λ αχα
νιασμένοι φθάσαμε σέ μια από τις πύλες τής Σορβόννης. Οί φρουροί τοΰ «κάστρου»
άνοιξαν. Χωθήκαμε μέσα. Ή καρδιά μου κόντευε να σπάση. Κανείς δέν μοΰ έδωσε
ιδιαίτερη σημασία. Κ αί στη συνηθισμένη βρώμικη ατμόσφαιρα τής Σορβόννης, εί
χε προστεθή καί ή ασφυξία των δακρυγόνων. Μια κοπέλλα λιποθύμησε δίπλα μου.
Οί έκρήξεις άπό τίς χειροβομβίδες αντηχούσαν στους διαδρόμους τού Πανεπιστημί
ου. — Φοβάμαι, είπα, πώς θά έλθουν νά καταλάβουν τή Σορβόννη.
—· Μή φοβάσαι θά τούς απαντήσουμε δπως πρέπει μέ καθησύχασε ένας νεα
ρός μέ βρώμικα ρούχα καί αγγελικό πρόσωπο παίζοντας στά δάκτυλά του ένα μι
κρό χαρτοκόπτη.
-—- Πόσο χρόνων είσαι σύντροφε; τον ρώτησα.
— Είκοσι έξ μοΰ λέγει.
— Είσαι φοιτητής;
—· ’Ό χι, άπαντά, είμαι άνεργος.
— Μένεις στο Παρίσι; έρωτώ καί πάλι.
— "Οχι, ήλθα άπό ένα χωριό των ’Ά λπεω ν.
— Τον χαρτοκόπτη πού τον βρήκες;
— Τον «χτύπησα» σ’ ένα γραφείο στη Σορβόννη λέγει. Νά, δές- χθές τό βρά
δυ, βρήκα ένα χρυσό στυλό μέσα σ’ ένα αυτοκίνητο.
— ’Ήσουν έξω άπόψε τό βράδυ; έρωτώ.
— Ναί, έφτιαχνα οδοφράγματα. Βλέπεις έγώ είμαι κτίστης καί γ ι’ αυτό μ’
έχουν έδώ. Στά οδοφράγματα είμαι άσσος. "Οσο γιά άστυνομικούς, άς μοΰ τύχη κα-

Εςω απο τον σταθμόν του με,ρο «ΙΤαστερ», εις ί\ΊΟνπαρνάς. Διαδηλωτής τροφοδοτεί τήν πυράν
φλεγομένου οδοφράγματος με ξύλινον πλαίσιον, τό όποιον άπέσπασεν άπό παρακειμένην οικοδομήν.
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Ν. ’Αρχιμανδρίτου

νένας καί βλέπουμε. Γέλασε καί ξανάπαιζε στα δάχτυλά του τον άστραφτερό χαρ
τοκόπτη .
1
— Μέ τό χαρτοκόπτη δέν μπορείς νά κάνης σπουδαία πράγματα, τοΰ είπα.
— ’Έχω κ ι’ αυτό! Τράβηξε από μιά τσέπη του ένα σουγιά. Τόν κοίταξε κα
μαρώνοντας καί πρόσθεσε:
— Κάποιον θά ξεκοιλιάσω.
— Είσαι κομμουνιστής; τόν ερωτώ.
— Είμαι αναρχικός.
— Τί θά πή αυτό; τοΰ λέγω.
— ’Αναρχικός. Νά, δηλαδή είμαι μέ τούς φοιτητάς έναντίον των άστυνομικών.
— Γιατί γύρισες στή Σορβόννη τώρα;
— Γιά νά πάρω κοκτέιλ μαζί μου. Μας χρειάζονται στό Μονπαρνάς. ’Αλλά
δέν μπορώ νά βγώ ακόμα από δώ. ’Αργότερα.».
Αυτά γράφει ή δ) ίς Στεφανοπούλου.
“Ολος ο πολιτισμένος κόσμος μένει κατάπληκτος άντικρύζοντας στην καρ
διά τής Ευρώπης τις εκδηλώσεις αυτές τοΰ πρωτογονισμού, τής αναρχίας, τής θη
ριωδίας καί τής καταστροφής τοΰ σύγχρονου πολιτισμού τής άνθρωπότητος, μέ τά
σεις επιστροφής σε μιά κατάστασι άγρια καί ζωώδη, οπού θά θεοποιείται ή βία, δ
τρόμος, τό έγκλημα καί ή φρίκη. Κ αί ή συμφορά αυτή, δέν επληξε μόνον Εθνικά
Κράτη τής Ευρώπης, αλλά μετεδόθη καί έκανε άρχές έκδηλώσεως καί σέ κράτη

’Αναρχικοί Γάλλοι φοιτηταί τροφοδοτούν τά πύρινα φράγματα, τά όποια έχουν δημιουργήσει μέ
φλέγόμενα έντυπα διαρπαγέντα άπό περίπτερα.

ί!
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μέ σοσιαλιστικό κοινωνικό καί κυβερνητικό σύστημα, δπως ή Γιουγκοσλαβία. Για
νά μπορέσουμε νά βρούμε την αιτία αυτής της πρωτοφανούς αναταραχής στον κό
σμο, πρέπει νά γυρίσουμε 50 χρόνια πίσω, στην εποχή όπόταν έξερράγη ή μπολσε
βίκικη έπανάστασις στή Ρωσία. Τότε κατά την πρώτη φάσι τής έπαναστάσεως έπεκράτησεν δ πρωτογονισμός τοΰ' άνθρώπου καί οί αρχηγοί τής έπαναστάσεως άφη
σαν τά πρωτόγονα ένστικτα των μπολσεβίκων νά εκδηλωθούν σέ δλη τους την α
γριότητα. Οί σφαγές, οί αρπαγές, οί εμπρησμοί, ή καταστροφή των πάντων, πήρε
τέτοια μορφή, πού φόβισε καί αδτόν τον αρχηγό τους τό Λένιν, δ δποϊος έπενέβη
καί συνέστησε νά μή καταστρέψουν τά πάντα, αλλά νά καταλάβουν γιά τό κόμμα
καί νά τά χρησιμοποιήσουν γ ιά τή νέα κοινωνία πού θέλησαν νά φτιάξουν, τήν κομ
μουνιστική δηλαδή κοινωνία.
Ά γωνίσθηκε δ Λένιν γιά νά καταστείλη τόν έξτρεμισμό των μπολσεβίκων, τον
δποΐον ώνόμασε «παιδική άρρώστεια τοΰ κομμουνισμού».
Καί σήμερα ασφαλώς οί κυβερνώντες τή Σοβιετική Έ νωσι θά έντρέπωνται
διαβάζοντας στήν 'Ιστορία τά δσα συνέβησαν τότε, κατά τά πρώτα χρόνια τής μπολσεβικικής έπαναστάσεως. Συζητώντας πέρυσι μέ παλαιό στέλεχος τοΰ Κ.Κ.Ε. πάνω
στο θέμα τής μορφωτικής Κ ινεζικής έπαναστάσεως τού Μάο - Τσέ - Τούνγκ άκουσα μέ Ικπληξί μου τά έξης: «Εμείς οί παλαιοί κομμουνιστές ντρεπόμεθα γιά
δ,τι γίνεται στήν Κ ίνα, ή δποία σήμερα βρίσκεται στο στάδιο τοΰ πρωτόγονου κομ
μουνισμού. Ε μείς τήν περάσαμε τών περίοδο αυτή καί ντρεπόμαστε γιά δ,τι έγινε
τότε' γιαυτό οί Σοβιετικοί είναι δυσαρεστημένοι μέ τούς Κινέζους, οί δποΐοι δέν θέ
λουν νά χρησιμοποιήσουν τήν πείρα μας στά θέματα τής τακτικής στήν έφαρμογή
τοΰ κομμουνισμού διεθνώς».
Φαίνεται λοιπόν καθαρά, δτι δ κομμουνιστικός Κινεζικός Δράκος αφήνιασε
καί σάν επιδημία έξαπέλυσε τήν Κινεζική μορφωτική έπανάστασι μέ δλο τόν πρω
τογονισμό, τόν έξτρεμισμό καί τήν άναρχία, πού τόν διακρίνει καί στις χώρες τής
Ευρώπης, δπου δυστυχώς άπό τριετίας κατώρθωσε νά δημιουργήση πυρήνες μέσα
στά ,έντόπια κομμουνιστικά κόμματα, τούς λεγάμενους Κινεζόφιλους, δήθεν δρθοδόξους Μαρξιστάς. “Ετσι δικαιολογούνται τά πανώ πού είδαμε στό Παρίσι καί πού έ
γραφαν: «Ζήτωσαν οί Κινέζοι», «οί Γκεβαρικοί», «οί Μαρξισταί».
Καί δυστυχώς ή Κ ινεζική αότή επιδημία τής «μορφωτικής έπαναστάσεως», ή
δποία άπευθύνεται στά πρωτόγονα ένστικτα τών νεαρών προσώπων, σπουδαστών
πάσης ηλικίας καί τάξεως, είναι έξαιρετικά έπικίνόυνη, γιατί οί νέοι αυτοί δταν ξεφύγουν άπό τήν πραγματικά έθνική έκπαίδευσι, γίνονται πρωτόγονοι, έξτρεμισταί,
καί Αναρχικοί, Αποβλέποντας μόνον στήν καταστροφή τών πάντων, πού δήθεν δέν
εξυπηρετούν τήν ανεπαρκή Ιδεολογία τους καί τις έξαλλες επιδιώξεις των.
Έρωτάται λοιπόν, τί πρέπει νά γίνη γιά τήν άντιμετώπισι τής καταστάσεως
αυτής στά Ευρωπαϊκά Κ ρ ά τη ;
Ή άπάντησις είναι, νά γίνη δ,τι έγινε στήν Ελλάδα. Νά υψώσουν τό Ανάστηαά το)ν οί πολιτισμένοι άνθρωποι, προτοΰ τό κακό καταστρέψη τά πάντα. Μέ λά
βαρο καί σημαία τήν ΑΓΑΠΗ γιά τόν συνάνθριοπο, μέ δπλο τήν ά.σπίδα καί τό δόρυ
τοΰ Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, καί μέ Αξιωσι τήν Ατομική, κοινωνική καί Έ 
θνική Ελευθερία, άς παραταχθούν σέ εθνικές φάλαγγες, δλοι δσοι πιστεύουν δτι
ό πολιτισμός τόσων αιώνων, πού έδημιουργήθη μέ θυσίες καί Αγώνες κατά τής
άγριότητος, τής θηριωδίας καί τού πρωτογονισμού, πρέπει νά διαφυλαχθή καί οί
άνθρωποι νά πιστεύσουν είλικρινώς στις διακηρύξεις τών Ανθρωπίνων καί έθνικών
δικαιωμάτων πού Αναφέρονται στον Καταστατικόν Χάρτην τοΰ ’Οργανισμού τών
Ηνωμένων Εθνών.
Εμείς ώς "Ελληνες είμεθα πρωτοπόροι στον Αγώνα κατά τής Αναρχίας, μέ
τή μοναδική στον κόσμο έπανάστασι τής 21ης ’Απριλίου τοΰ 1967, τήν έπανάστασι τής ’Αγάπης δλων τών ανθρώπων καί δλων τών Λαών.
Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
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ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ
Ν Α ΕΙΝΑΙ ΤΙΣ ΚΟ Μ Μ Ο ΥΝ ΙΣΤΗ Σ
ΑΠΑΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ - ΑΠΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
************************************
Ύττό τοΰ 'Αστυνόμου Β' κ. ΚΩ Ν ΣΤ. Ν ΙΑ Σ Κ Ο Υ

(Συνέχεια έκ ιοϋ προηγουμένου)

3 . Δ ια τ ί εις τό Κ .Κ .Ε .
σ υ μ π ε ρ ιε λ ή φ θ η ό υπ όκοσμος ;

Πρός τούς παραπλανηθέντας πολίτας καί εις την κομμουνιστικήν ιδεολογίαν πιοτευσαντας, πρός τούς εν τή άγαθότητί των νομίζοντας ότι, δ κομμουνισμός θα ε
ξάλειψη τάς αδικίας απευθύνω τό έβής έρώτημα: Διατί μεταξύ των οπαδών τοΰ
κομμουνιστικού κόμματος συμπεριλαμβάνονται, σχεδόν, άπαντες οί άπαρτίζοντες τον
«υπόκοσμον;». Τούτο είναι απολύτως διαπιστωμένον, ή πλέον δέ περίτρανος διαπίστωσίς του έγένετο κατά τόν συμμοριτοπόλεμον, δτε ή έγκληματικότης είχε κατέλθει
εις τά πλέον χαμηλά επίπεδα. Καί είχε κατέλθει, διότι δλος δ υπόκοσμος, δηλαδή οΐ
κλέπται, οί άπατεώνες, οί δολοφόνοι, οί πάσης φύσεως έκμεταλλευταί, αυτοί, τέλος,
των όποιων ή ροπή των πρός τό έγκλημα τούς συνδέει μέ τάς υπό των κομμουνιστών
χρησιμοποιουμένας μεθόδους, είχον άναγκασθή νά άνέλθουν εις τά ορη, διά νά διεξα
γάγουν τόν πρός την Πατρίδα των αγώνα, είς τόν όποιον καί τελικώς συνετρίβησαν.
Καί μετά την λήξιν τοΰ πολέμου τούτου, μή έπιτυχόντος την ύποδούλωσιν τής Πατρίδος μας, ήρχισε βαθμηδόν άνερχομένη ή έγκληματικότης, παρά τάς προληπτικάς
προσπάθειας τής ’Αστυνομίας, άφοϋ ούτοι, άποτυχόντες είς τό έργον των, καί εξακολουθοΰντες νά είναι κομμουνισταί έπανήλθον είς τάς «βάσεις των», είς τά «όρμητήριά των» καί ήρχισαν τό έργον των, εκείνο, τό οποίον ή εγκληματική φύσις των
τούς παρώτρυνε νά πράςωσι.
Θά τεθή καί είς εμέ τό ερώτημα: ’Ίσως δ κομμουνισμός νά συμπεριέλαβεν είς
τούς κόλπους του τόν «υπόκοσμον», αλλά διατί ήκολούθησαν καί ακολουθούν τούτον
διακεκριμμένοι επιστήμονες, πλούσιοι έπιχειρηματίαι καί άλλοι τής καλής κοινωνίας
καί ούχί τού υποκόσμου; ’Απαντώ καί εγώ δι’ ερωτήματος: Οί άνθρωποι ούτοι, εκτός
των τοΰ υποκόσμου, έχουν μίαν σεβαστήν ατομικήν περιουσίαν καί διαβιοΰν άνέτως.
Ούδείς κατηγορεί αυτούς διά τούτο. ”Αν έπικρατήση δ κομμουνισμός, ή περιουσία
των ανθρώπων αυτών δέν θά δημευθή, άφοΰ δ κομμουνισμός δέν παραδέχεται την άτομικήν ιδιοκτησίαν; Πρέπει. Διατί λοιπόν είναι κομμουνισταί, αφού διά τής έπικρατήσεως τού κομμουνισμού θά ύποστοΰν απώλειαν αυτών, τά όποια έχουν; Δέν είναι
γνήσιοι κομμουνισταί. Είναι οί μωροφιλόδοξοι, είνα,ι οί έχοντες τόν κομμουνισμόν,
ώς επάγγελμα, είνα,ι ούτοι, οίτινες «παίζουν διπλό παιχνίδι», είναι εκείνοι, οίτινες
όταν επικράτηση ποτέ δ κομμουνισμός, οπερ τελείως άπίθανον, καί την περιουσίαν

Διατί δεν πρέπει νά εϊναί τις κομμουνιστής
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των θά, διατηρήσουν καί έτέραν θά, άποκτήσουν καί τάς ήγετικάς θέσεις θά καταλά
βουν καί τάς ανέσεις των θά έχουν καί τήν μωροφιλοδοξίαν των θά ικανοποιήσουν.
Κ αί δ αφελής άνθρωπος, 6 «άνθρωπάκος», δστις έπίστευσεν δτι διά τής έπικρατήσεως
τοΰ κομμουνισμού θά άνυψοϋτο τό βιοτικόν του επίπεδον θά διαπίστωση μέ λύπην,
αλλά πολύ αργά, δτι ήπατήθη, καί δτι έχρησιμοποιήθη δχι μόνον διά νά έπικρατήση
δ κομμουνισμός, άλλά διά νά καταστή περισσότερον τώρα τδ «θύμα», άν καί εις τήν
προηγουμένην κατάστασιν δεν ήτο τδ θΰμα, άλλά πεπλανημένως ένόμιζεν δτι ήτο
θϋμα.
’Ίσως τινες έκ των άναφερομένων, πλήν των άπαρτιζόντων τδν υπόκοσμον νά
είναι γνήσιοι κομμουνισταί, δηλαδή ίδεολόγοι. ΙΙοΐος δμως έξ αυτών άπεποιήθη τήν
περιουσίαν του, συμφώνως τή αρχή τής καταργήσεως τής ατομικής^ ιδιοκτησίας, ήν
δ κομμουνισμός έχει ως πρωταρχικήν; Ποιος έξ αυτών διένειμε τά υπάρχοντά του
εις τούς πτωχούς καί άναξιοπαθοϋντας καί ποιος έγκατέλειψε τήν πατρίδα του καί
μετέβη νά ζήση εις τινα κομμουνιστικήν Χώραν, εις ήν ή ιδεολογία του εφαρμό
ζεται, ώς έσφαλμένως νομίζει, Ή άπάντησις είναι δτι ούδείς διέπραξε παρόμοιόν τι
έκ τών άναφερομένων.
4 . Π ώς α να π τύσ σετα ι
ή ιδ ιω τ ικ ή π ρ ω τ ο β ο υ λ ία
ε ις τ ά ς δ ια φ ό ρ ο υ ς χ ώ ρ α ς ;

Εις τήν Ε λλάδα κα τάς λοιπάς έλευθέρας Χώρας επιτρέπεται εις τό άτομον νά
άναπτύξη πρωτοβουλίαν εις άπαντας τούς τομείς καί κατ’ εξοχήν εις τδν οικονομι
κόν τομέα. Εις τάς κομμουνιστικάς Χώρας δεν επιτρέπεται. ’Ανεξαρτήτως τοΰ δτι
ή στέρησις τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας εις τδν οικονομικόν τομέα, εμποδίζει τήν
οικονομικήν άνάπτυξιν μιας χώρας καί έν πάση περιπτώσει, δέν είναι τοΰ παρόντος
θέματος άντικείμενον, ή κατά τρόπον έπιστημονικόν, δηλαδή οικονομολογικόν, έξέτασις ταύτης, α,υτή καθ’ έαυτήν δμως ή στέρησις, δηλαδή ή παρεμπόδισις τοΰ άτόμου νά άναπτύξη πρωτοβουλίαν εις τινα τομέα, δέν άποτελεΐ καί στέρησιν ενός
δικαιώματος;
Εις τάς κομμουνιστικάς χώρας άποκλείεται ή άτομική ιδιοκτησία καί κατ’ έπέκτασιν τούτου δέν άναπτύσσει δ πολίτης εις τάς χώρας αύτάς πρωτοβουλίαν εις
τδν οικονομικόν τομέα. ’Εκ τών λόγων τούτων καί αί Χώραι αυται εύρίσκονται πολύ
όπισθεν τών λοιπών ελευθέρων Χωρών εις τήν άντιμετώπισιν τών βιοτικών άναγκών
καί είς τήν βελτίωσιν τιδν δρων διαβιώσεως τών πολιτών, είτε μόνων των, είτε άποτελούντων δμάδας, διαφόρου εύρύτητος. Α ί στατιστικαί τών έν λόγιο χωρών, ήθελημένως παραποιημέναι, εμφανίζουν, ίσως, στοιχεία διάφορα τών πραγματικών τοιούτουν, διά νά παραπλανήσουν τούς άφελεΐς καί πείσουν καί τδν λοιπόν κόσμον δτι,
τά επιτεύγματα τοΰ κομμουνισμού είς τδν οικονομικόν τομέα είναι μεγάλα. Μία έπίσκεψις, δμιος, τοΰ οίουδήποτε είς τάς χώρας αύτάς, θά τοΰ έπιτρέψη νά άντιληφθή
τήν πραγματικότητα, ήτις θά είναι καί διάφορος τής παραπλανητικώς έμφανιζομένης ώς ιδανικής. Ή οικονομική ζωή, είς τάς χώρας αύτάς, είναι τελείως διάφορος
άπδ τήν τοιαύτην τών έλευθέρων χωρών, είς δλας τάς εκδηλώσεις της. Κ αί ή πε
νία καί ή δυστυχία καί ή «κακομοιριά» υπάρχουν καί είς τάς χώρας αύτάς καί μά
λιστα είς μεγαλύτερον βαθμόν άπό αύτόν, είς τον όποιον παρατηροΰμεν είς τάς έ
λευθέρας χώρας καί παρά τό δτι δ κομμουνισμός ισχυρίζεται δτι έκεΐ άποβλέπει. Είς
τήν έξαφάνισιν τής πενίας, τής δυστυχίας, τής πρωτογόνου ζωής, καί παρά τό δτι ή
κομμουνιστική θεωρία έχει ώς αρχήν της, τό σύστημα τής κοινοκτημοσύν :ς πάντων
τών άγαθών, ώς καί τών προϊόντων τής γής άκόμη. Είς τάς χώρας αύτάς, παρατη-
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ρεΐ τις καί σήμερον «ουράς» πρό των άρτοποιείων, των παντοπωλείων καί των λοι
πών καταστημάτων, κρατικών βεβαίως, τών πωλούντων είδη πρώτης άνάγκης. Εις
τήν Ελλάδα καί τάς λοιπάς έλευθέρας χώρας, τά πάντα είναι ελεύθερα προς άγοραπωλησίαν, τό αύτοκίνητον, δείγμα άνυφώσεως τών συνθηκών διαβιώσεοός μας, είναι
προσιτόν τοΐς πάσι καί τό σπουδαιότερον, δ οιοσδήποτε δύναται άνά πάσαν στιγμήν
νά άσκηση οίοδήποτε επάγγελμα, νά μή έργασθή ακόμη, άν εχη λόγους, καί γενι
κώς νά άναζητήση εις τό ελεύθερον, εμπρός του, πεδίον δράσεως, τόν τρόπον, δ όποι
ος θά τοΰ άποκομίση περισσότερα κέρδη καί έν τή αναζητήσει του αυτή καί τή εύφευρετικότητί του νά δ μιοιυργήση διά τόν συνάνθρωπόν του εν νέον άγαθόν, διά νά
τόν έξυπηρετήση κα τοΰ καταστήση τήν ζωήν, περισσότερον άνετον καί εύχάριστον.
Εις τάς έλευθέρας χώρας, από παντοπώλης γίνεσαι, έφ’ δσον θελήσης, μεγαλέμπορος ή βιομήχανος, άπό εργάτης έπιχειρηματίας, άπό άπλοΰς πολίτης δημόσιος
άνήρ καί έντός αυτής τής εύρύτητος, τήν όποιαν έχεις εμπρός σου προς δράσιν καί
δημιουργίαν αισθάνεσαι καί είσαι ελεύθερος νά κινηθής. Εις τάς κομμουνιστικές
χώρας, ούδείς έχει τοιαύτην ευχέρειαν. Εις αύτάς, δπου τόν διέταξε τό Κράτος, άλλοις λόγοις, καί περισσότερον κυριολεκτικώς τό κομμουνιστικόν κόμμα, νά έργασθή,
έκεί θά έργασθή καί άν, κατά σύμπτωσιν, τόν έταξε νά έργασθή εις τόν τομέα έκεΐνον, τόν δποΐον ή φύσίς του, αί ίκανότητές του καί αί άλλαι ίδιότητές του συμπίπτουν
μέ τό είδος τοΰ έπαγγέλματος, θά έργασθή, χωρίς νά εχη δμως καί τήν δυνατότητα
νά έκτελή έκεΐνο, τό δποΐον θά έξετέλει καί θά έδημιούργει άν ήτο ελεύθερος νά α
νάπτυξη πρωτοβουλίαν. Καί έκεϊ, ή πρωτοβουλία του είναι διευθυνομένη, έκτελεΐ διαταγάς τοΰ Κράτους, τό δποΐον δεν είναι, ώς προαναφέρηται, έτερον τι παρά μόνον τό
κομμουνιστικόν κόμμα.
Τό ζην σημαίνει δράν. ’Αλλά μόνον είε τάς έλευθέρας χώρας. Εις τάς κομμουνιστικάς χώρας, τό ζην σημαίνει ζωή μόνον διά τόν κομμουνισμόν, μόνον διά
τάς έπιδιώξεις του, αί'τινες άν έξυπηρέτουν τά καλώς έννοούμενα συμφέροντα τών
πολιτών, άν, δηλαδή, τό Κράτος τούτο άπέβλεπεν όντως εις τήν ίκανοποίησιν τών
συμφερόντων αυτών, είχε, τρόπος τοΰ λέγειν, καλώς. Ά λ λ ’ ούδ’ έκεΐ αποβλέπει. ’Α
ποβλέπει μόνον εις τήν ίκανοποίησιν τών αναγκών καί τών συμφερόντων τών ιθυ
νόντων, ώς καί τών ήγετών τών έν λόγφ χωρών καί ώς θά άναφέρωμεν κατωτέρω,
τών Ιπεκτατικών σκοπών των.
5 . Δ ια τ ί υ π ά ρ χ ε ι περιορισμός
τ ή ς έ λ ευ θ ερ ία ς τ ο ΰ α τόμου
εις τ ά ς κ ο μ μ ο υ ν ισ τ ικ ό ς χ ώ ρ α ς ;

Εις τάς έλευθέρας χώρας καί εις τήν πατρίδα μας δεν ύπάρχει περιορισμός τής
ελευθερίας τοΰ ατόμου εις τάς διαφόρους εκδηλώσεις του καί έφ’ δσον αύται δέν
προσκρούουν εις τούς Νόμους καί τάς λοιπάς Νομικάς Διατάξεις. Εις τάς κομμουνιστικάς χώρας δ περιορισμός τής ελευθερίας τοΰ ατόμου είναι τό πρώτον καί κύριον
μέλημα τοΰ Κράτους καί έπί πλέον ασκείται εις τόν μέγιστον βαθμόν πίεσις καί εί
ναι επιτρεπτή πάσα πράξις, ή οποία, άποβλέπουσα εις τήν προστασίαν τής κομμου
νιστικής ιδεολογίας, περιορίζει τήν έλευθερίαν τοΰ άτόμου.
Ελευθερία είναι ή δοξασία, κατά τήν οποίαν δ άνθρωπος εις τάς πράξεις του,
δέον να εχη ίοιαν πρωτοβουλίαν καί μέχρι τοΰ σημείου, έξ οΰ άρχεται ή έλευθερία
τοΰ πλησίον του. Τό ιδανικόν τής Ελευθερίας, χάριν τής Ιστορίας, εις τήν πατρίδα
μας έγαλουχήθη, έμεγαλούργησε καί ένταΰθα, διά μέσου τών αιώνων, έθεοποιήθη.
Λέγουν, λοιπόν, οί κομμούνισταί, δτι ή κομμουνιστική θεωρία είναι τό τελειότερον σύστημα κοινωνικής όργανώσεως. Άφοΰ ούτω λέγουν καί πιστεύουν, διατί I-
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χουν ύπό τυραννικόν περιορισμόν την έλευθερίαν τοΰ άτόμου; Διατί εις τόν οίονδήποτε συγγραφέα δέν έπιτρέπεται ή διατύπωσις των αντιθέτων πρός τήν κομμουνι
στικήν θεωρίαν απόψεων του; ΔιατΙ εις τόν απλοϊκόν κάτοικον των χωρών αυτών,
οέν είναι επιτρεπτή πάσα πράξις, αντίθετος πρός τήν κομμουνιστικήν θεωρίαν καί
διατί, τέλος, άφοΰ κατά τον Κ . Μάρξ, αί διάφοροι κοινωνικαί τάξεις ευρίσκονται
είς διαρκή αγώνα μεταξύ των καί ή ιστορία τής ανθρωπότητας είναι ή ιστορία τής
πάλης τών κοινωνικών τάξεων, θέτει περιορισμούς είς τήν πάλην ταύτην; Η ιστο
ρία τής άνθρωπότητος είναι ή Ιστορία τής πάλης τών κοινωνικών τάξεων κατά τόν
Κ . Μάρξ. ”Αν είναι ορθή ή δχι ή θεωρία αυτή δέν έχει σημασίαν. Σημασίαν έχει δ,τι, άφοΰ ουτω διακηρύττει, διατί δέν άφίνει αυτήν τήν πάλην νά εξακολούθηση νά
γίνεται καί έφ’ δσον αυτή ή πάλη είναι ή ιστορία τής άνθρωπότητος, με ποιον δι
καίωμα θέτει περιορισμούς είς τήν έλευθερίαν τών άτόμων καί κατ’ έπέκτασιν είς
τήν πάλην τών κοινωνικών τάξεων καί ουτω διακόπτει τήν συγγραφήν τής ιστορίας
τής άνθρωπότητος, διακόπτει, δηλαδή τήν έξέλιξίν τη ς; Είναι Θεός δ κομμουνισμός
ή δ Κ. Μάρξ καί οίοσδήποτε άλλος ηγέτης κομμουνιστικής χώρας; ’Ό χι, άφοΰ άλ
λωστε ή κομμουνιστική ιδεολογία, έχει ώς άρχήν της, τόν άθεϊσμόν. Θεωρεί τό κομ
μουνιστικόν σύστημα ώς τό τελειότερον. Μέ ποιον δικαίωμα; Κ αί άφοΰ τό θεωρεί ώς
τό τελειότερον, διατί θέτει περιορισμούς ίνα μή άνατραπή;
Ό ΜΠΟΥΣΣΕ, λέγει δτι «οπού δ καθένας μπορεί νά κάνη δ,τι θέλει, κανείς δέν
μπορεί νά κάνη δ,τι θέλει. 'Όπου δέν υπάρχει κύριος, δλοι είναι κύριοι καί οπού ό
λοι είναι κύριοι, δλοι είναι όοΰλοι».
Τά άνωτέρω σημαίνουν μέ περισσότερον απλά λόγια δτι, δ τιθέμενος περιορι
σμός τής ελευθερίας τών άτόμων, είς τάς Ιλευθέρας χώρας δέν άποβλέπει είς τίποτε
άλλο, παρά μόνον νά μή όύναται δ καθείς νά κάμνη δ,τι θέλει, διότι τότε κανείς
δέν θά δύναται νά κάμνη δ,τι θέλει, λόγω τής άσυδοσίας, ήτις κατ’ άνάγκην θά, ύπάρχη καί δτι αν δέν ύπάρχη είς κύριος, δλοι θά είναι κύριοι καί τότε έφ’ δσον
θά είναι δλοι κύριοι, καί θά δύνανται νά πράττουν δ,τι βούλονται, αυτομάτως θά
μεταοληθοΰν είς δούλους. Κατόπιν τούτων έτέθησαν Νόμοι καί καθιερώθησαν όργα
να διά τήν έφαρμογήν των. ’Ε πιτυγχάνεται δέ, διά τούτων καί διά τής εφαρμογής
τιον υπό τών αρμοδίων δργάνων νά κάμνη δ οίοσδήποτε 8,τι θέλει, άλλά μέχρις ένός δρίου. δπερ κατά κανόνα καί σχεδόν άνευ εξαιρέσεων, είναι καί τό δριον, έξ ο5
άρχεται ή έλευθερία τοΰ πλησίον του καί ουτω νά μή ζημιοΰται διά τής έλευθερίας,
τής δπό μορφήν άσυδοσίας τοιαύτης, ή έλευθερία τοΰ συνανθρώπου του. ’Επιτυγχά
νεται. επίσης, διά τής καθιερώσεως ενός κυρίου καί τοιοΰτος είναι δ Νόμος καί τά
έφαρμόζοντα τοΰτον όργανα, νά είναι δλοι κύριοι, άφοΰ δ είς κύριος, δ Νόμος καί
τά έφαρμόζοντα τοΰτον όργανά του προστατεύει άπαντας τούς πολίτας μιας χώρας μέ
τό αυτό μέτρον καί ίσοτίμως καί ουτω δέν τούς καθιστά δούλους, άλλά κυρίους, έν
τή έννοια, βεβαίως δτι κύριοι είναι εντός τών υπό τοΰ Νόμου διαγραφομένων δρίιυν, άρκούντως εύρέων, άλλ’ ούχί καί ώς τών απεριορίστων όρίων, εντός τών όποιων
κινούνται τά άγρια θηρία καί άλληλοτρώγονται.
Καί είς τάς κομμουνιστικάς χώρας έχουν τεθή Νόμοι καί καθιερωθή όργανα
πρός έφαρμογήν των, άλλ’ έκεΐ είναι, τόσον περιοριστικοί τής έλευθερίας τοΰ άτόμου
οί Νόμοι, είς τρόπον, καθ’ ον ούδείς νά δύναται νά κάμνη δ,τι θέλει, ούχί διότι ή
απεριόριστος έλευθερία του έμποδίζει τήν έλευθερίαν τοΰ πλησίον του, άλλά διότι δέν
συμφέρει τό κομμουνιστικόν κόμμα. ’Επίσης, δλοι είναι δούλοι, δ κύριος δέ είς, τό
κομμουνιστικόν κόμμα καί ή ιθύνουσα τάξις, υπό μορφήν Νόμου.
Ό περιορισμός λοιπόν, τής έλευθερίας τοΰ άτόμου, άποβλέπει, είς τάς έλευθέρας χώρας είς τήν προστασίαν τής δλότητος, ένώ, είς τάς κομμουνιστικάς χώρας άποβλέπει_, ίσως, καί είς τήν προστασίαν τής δλότητος, άλλά κυρίως καί κατ’ εξοχην
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εις τήν διά τής βίας επιβολήν καί διατήρησιν τοΰ κομμουνιστικού συστήματος, σα
θρού εις τήν βάσιν καί κενοΰ κατά τβ περιεχόμενον. ”Αν ήτο τβ τελειότερον σύστη
μα, ύπήρχεν ανάγκη νά τίθενται περιορισμοί; ΓΙοΐος δεν αγαπά τό τέλειον, τό ώραϊον; Ούδείς καί κατά συνέπειαν δεν είναι απαραίτητος ή παρότρυνσις νά τό άγαπήση καί έν προκειμένω δ περιορισμός τής ελευθερίας του νά τό άνεχθή τό κομμουνι
στικόν σύστημα καί νά τό ύποστή τις.
6 . Δ ια τ ί τό κ ο μ μ ο υ ν ισ τικ ό ν
σ ύ σ τ η μ α ε π ιβ ά λ λ ε τ α ι
διά τ ή ς β ία ς ;

'Ως συνέχεια τής προηγούμενης παραγράφου τίθεται αυτομάτως καί έτερον ε
ρώτημα: Διατί οί κομμουνισταί άφοΰ θεωρούν τον κομμουνισμόν ώς τό τελειότερον
σύστημα, τον επιβάλλουν διά τής βίας καί άφοΰ επεβλήθη, εις ας χώρας έπεβλήθη,
έςακολουθοΰν νά τον διατηρούν μόνον διά τής άσκήσεως βίας; Έπαναλαμβάνομεν ό
τι, ώς λέγει δ Κ. Μάρξ ή ιστορία τής άνθρωπότητος είναι ή ιστορία τής πάλης των
τάξεων. Ή άσκησις βίας όμως, δμοΰ μετά τοΰ περιορισμού τής ελευθερίας τοΰ ατό
μου δέν είναι εμπόδια εις τήν έξέλιξιν τής άνθρωπότητος, εις τήν συνέχισιν τής
συγγραφής τής ιστορίας τής άνθρωπότητος; Είναι. ’Ασκούν βίαν καί περιορίζουν
τήν ελευθερίαν τοΰ άτόμου, διότι καί οι ίδιοι τό έχουν πιστεύσει, άλλά δέν τούς
συμφέρει νά τό παραδεχθούν, ή, έστω, νά δείξουν δτι τό παραδέχονται. Καί δέν τούς
συμφέρει, διότι οί ήγέται των, ή «κλίκα», ή ιθύνουσα τάξις απολαμβάνει όλων τών
άγαθών, ενώ δ άπλοΰς πολίτης πένηται καί στερείται τών στοιχειωδεστέρων άγαθών τής ζωής. 'Η έπανάστασις τής Ουγγαρίας, τής Πολωνίας καί άλλων Χωρών,
άντιμετωπίσθη διά τής στυγνωτέρας βίας. Διατί; Αυτοί οί λαοί, διαβιοΰντες υπό
τό κομμουνιστικόν σύστημα καί εφ’ όσον τοΰτο, ώς διατείνωνται οί κομμουνισταί εί
ναι τέλειον, πώς ήγέρθησαν εναντίον τής ευημερίας των, εναντίον τής άνέτου ζω 
ής των; Τό δτι τούς παρεκίνησαν ξέναι δυνάμεις είναι «παλαιόν τροπάριον» καί ε
παναλαμβανόμενον έχει καταστή ανιαρόν. Δέν είχον ευημερίαν, δέν έζων ευτυχι
σμένοι καί μόνον δι’ αυτό έπανεστάτησαν.
'Η εφαρμογή τών Νόμων εις τήν Ελλάδα καί τάς διαφόρους έλευθέρας Χώ
ρας, παρουσιάζεται υπό τών κομμουνιστών ώς βία. Δέν είναι δμως βία. Είναι κα
θήκον τοΰ Κράτους διά νά ίττιτύχη τήν ευνομίαν, τήν τάξιν, τήν δικαιοσύνην, τήν
ασφάλειαν τών πολιτών του, πάντα δέ, κομμουνιστήν όντα, άλλά μη παραβαίνοντα
τούς Νόμους, τόν άφίνει νά πιστεύη εις τήν ιδεολογίαν του. Καί αν τό Κράτος καί
τά διάφορα κόμματα έστρέφοντο καί στρέφονται κατά τής κομμουνιστικής ιδεολο
γίας καί τό κομμουνιστικόν κόμμα στρέφεται κατ’ αυτών καί χρησιμοποιεί διά τήν
επιτυχίαν τοΰ σκοπού του μεθόοους, ουχί νομίμους καί έν ταύτώ ανήθικους, άτιμους,
χυδαίους, ποταπούς καί βαρβάρους. Τό Κράτος δμως, ουδέποτε ήσκησε βίαν, ή, αν
ήσκησε καί άσκεί, τήν ασκεί ώς δικαίωμα τής πλειοψηφίας καί τήν στρέφει κατά
τής μειοψηφίας, ήτις, αν καί μειοψηφία επιδιώκει νά έπιβάλη τάς θελήσεις της,
διά παρανόμων ενεργειών της.
( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)

ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
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ΕΓΓΡΑΦΩΝ

’Ασ τυ νομ ικ ού Δ)ντοΰ Β ' έ.σ.

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΑΠ ΟΣΦ ΡΑΓΙΣΙΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΩΝ Φ Α ΚΕ Λ ΛΩ Ν

Τό απόρρητον των έπιστολών καί τής καθ’ οίονδήποτε άλλον τρόπον άνταποκρίοεως είναι άπολύτως απαραβίαστος. Ά λ λ α πολλοί τάς παραβιάζουν: 1) Διά ν’ α
ναιρέσουν τά έντός τοΰ φακέλλου χρήματα. 2) Διά να ύποκλέψουν τό περιεχόμενον
τής έπιστολής καί δι’ αυτοΰ νά εκβιάσουν τον συντάκτην ή τον παραλήπτην αυτής,
ο) Οίκογενειάρχαι τάς παραβιάζουν διά νά πληροφορηθοΰν τό περιεχόμενον των,
διότι υποψιάζονται μέλος τής οικογένειας των διά τάς σχέσεις του κ.λ.π. 4) Είδικαί Κρατικαί Έπηρεσίαι καί εις τάς Δημοκρατίας καί εις τάς Α πολυταρχίας διότι
παρακολουθούν καί ελέγχουν την αλληλογραφίαν, τάς τηλεφωνικάς συνδιαλέξεις
κ.λ.π., τών ξένων κατασκοπευτικών υπηρεσιών ή τών πρακτόρων αυτών, των συνω
μοτών διά νά εξουδετερώσουν τάς άπειλάς των κατά τής ασφαλείας ή τοΰ πολιτεύ
ματος τοϋ Κράτους.
Μ έθοδοι
ά ττο σ φ ρ α γ ισ εω ς

Ή άποσφράγισις είναι ευχερές εργον, αλλά δυσχερεστάτη είναι ή άπόκρυψις,
δι’ δ μεγάλη αξία έχει ή χρησιμοποιηθησομένη μέθοδος διά νά μην έγκαταλειφθοΰν
ίχνη τά όποια θά διαλαλοϋν την παραβίασιν.
Ό κοινότερος τρόπος, επομένως καί ό πλέον ακατάλληλος ε ίν α ι:
1) Έντός τοΰ ενός, έκ τών δύο μικρών ανοιγμάτων, τοΰ τριγωνικού καλύμ
ματος τοΰ φακέλλου τοποθετείται τό αιχμηρόν άκρον π.χ. κοινής μολυβίδος καί
διά βραδείας περιστροφικής καί μικράς ώθήσεώς της αποσφραγίζεται & φάκελλος.
Τό έπ’ άμφοτέρων τών άκρων τοΰ τριγωνικού καλύμματος μικρόν άνοιγμα υ
πάρχει έφ’ δλων τών μηχανοποιήτων φακέλλων διότι έκ κατασκευής ή συγκολλητι
κή ούσία δεν έξικνεΐται μέχρι τής κορυφής τοΰ τριγώνου. Ά λ λ ’ ή τοιαύτη άποσφράγισις έγκαταλείπει πάντοτε ίχνη τά όποια εύχερώς διαπιστοϋνται διά όιαπερατοΰ ίσχυροΰ φωτός — διαφανείας — οτε τά ίχνη τής παραβιάσεως έμφανίζονται ώς κηλΐοες «φωτεινότερες» ή «σκοτεινότερες».
Ή φωτεινότης οφείλεται εις την εύχερεστέραν διέλευσιν τοΰ φωτός έκ τών λεπτοτέρων σημείων τοΰ χάρτου λόγψ τής άποσχίσεως καί ή σκοτεινότης εις την προσ
θήκην — έπικόλλησιν, είτε ίνών τοϋ χάρτου, είτε συγκολλητικής ουσίας.
2) Τίθεται ό φάκελλος άνωθεν ατμών ζέοντος ϋδατος, καί ή άποκόλλησις
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συντελεϊται συνεπεία διαλύσεως «άπορροφήσεως» της συγκολλητικής ουσίας, των
υδρατμών.
οός τοϋτο υπάρχουν ειδικά όργανα εντός τών οποίων υπάρχει θεσις διά υΙΙρο
δωρ καίί της επιστολής. Τό ΰδωρ θερμαίνεται οια τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος. Ξ αποκόλλησις συντελεϊται εντός 1 έως 3 λεπτών και μετά τόν έλεγχον αμέσως σφρα
γίζεται διά τής ιδίας συγκολλητικής ουσίας, πριν ή άποξηρανθή καί συγχρόνως
έπ’ αυτής τίθεται βάρος διά νά έπιπεόωθή πλήρους καί είοικωτερον δια να εξαφανισθοΰν αί μικραί αναδιπλώσεις (κατσάρωμα) εις τό άκρον τοΰ τριγώνου, τό όποι
ον φέρει την συγκολλητικήν ουσίαν, ολως ιδιαιτέρως εις τους Λεπτούς φακελκους.
’Αλλά διά τής έν λόγω μεθόδου «διαχέεται» ή μελάνη τοϋ κειμένου, τής ταχυδρο
μικής σφραγίδος, άποκολλάται πλήρως ολόκληρος ο φακελλος και τα γραμματό
σημα, συνεπεία άπορροφήσεως τών υδρατμών.
”Αν όμιυς ή θερμοκρασία είναι ύψηλή ή συγκολλητική ουσία δέν διαλύεται,
άλλ’ αποξηραίνεται καί ή άποσφράγισις δέν έπιτυγχάνεται, διό κατά την προσπά
θειαν τής άποσφραγίσεως ή επιστολή παρακολουθεΐται.
3) Ό φάκελλος τοποθετείται έπί αραιού συρματίνου πλέγματος, τό όποιον επι
κάθεται λεκάνης πλήρους ΰδατος καί δι’ άλλης ισομεγέθους λεκάνης καλύπτεται.
'Η βραδεία φυσιολογική έξάτμισις τού ΰδατος έπιδρά διαλυτικώς έπι τής (γόμ
μας) καί ή επιστολή αποσφραγίζεται μόνη της. Ή διαβροχή τοϋ δλου σώματος συντεκεϊται άλλ’ εις μικρότερον βαθμόν τών «θερμών» υδρατμών.
Ή έκ νέου σφράγισις έπιτυγχάνεται διά τής ιδίας «γόμμας». Ό φάκελλος
χρήζει τοποθετήσεως υπό βάρους, διά νά έπανασφραγισθή καί απόκτηση τήν άρχικήν του έμφάνισιν.
Ή προαναφερθεϊσα μέθοδος δέν δύναται βεβαίως νά χρησιμοποιηθή εις έπειγούσης φύσεως υποθέσεις, διότι ή επιστολή δέον νά παραμείνη τουλάχιστον επί 24ωρον υπέρ τό ΰδωρ.
4) Διά νά άποφευχθή ή διαβροχή τής γραφής καί τοϋ δλου φακέλλου, διαβρέχονται καλώς τμήματα ■
— λωρίδες — άπορροφητικοΰ χάρτου, άναλόγου μήκους
πρός τό τρίγωνον τής συγκολλητικής ουσίας τοΰ φακέλλου καί τοποθετούνται έπ
αύτοΰ υπό μικροΰ βάρους καί οΰτω ή υγρασία έπιδρα βραδέως διαλυτικώς έπί τής
γόμμας.
Ή προαναφερθεϊσα μέθοδος είναι ή πλέον πρόσφορος, άλλά καί ή πλέον βραδεία.
Ά λ λ ’ υπάρχει δυνατότης νά λάβωμε τό περιεχόμενον μιας επιστολής χωρίς νά παραβιάσωμε τόν φάκελλον, άν λάβωμεν φωτογραφίαν δι’ υπερύθρου ακτινοβολίας. Ή
υπέρυθρος ακτινοβολία είναι «διεισδυτική» δηλονότι «διαπερνά» οϋ μόνον τόν χάρ
την, άλλά καί τό ξύλον καί μάλιστα άρκετοΰ πάχους 5 έως 10 έκ. Ούτως θά άποτυπωθή έπί τής πλακός τό περιεχόμενον καί δυνάμεθα νά τό άναγνώσωμεν ή νά διαπιστώσωμεν άν υπάρχουν χρήματα κ.λ.π.
Ή προαναφερθεϊσα μέθοδος μειονεκτεΐ: α) Οσάκις η επιστολή αποτελεϊται
άπό πολλάς σελίδας συμπίπτει τό κείμενον, δτε έπέρχεται σύγχυσις καί δέν άναγιγνώσκεται. β) 'Ορισμένοι τύποι επιστολικών φακέλλων φέρουν έσωθεν λεπτόν με
λανά φάκελλον δμοιάζσντα μέ «καρμπόν» διότι περιέχει άνθρακα καί διά τοϋτο είναι
άδιαπέρατος άπό τήν υπέρυθρον άκτινοβολίαν καί γ) Πολλαί μελάναι επειδή δέν
περιέχουν άνθρακα είναι «διαπεραταί», ήτοι δέν άπεικονίζονται έπί τής φωτογραφι
κής πλακός.
“*
Φωτογραφίαν έσφραγισμένης έπι στολής δυνάμεθα νά λάβωμεν καί δι’ άκτίνων
X, ιδίως πρός διαπίστωσιν τυχόν τοποθετήσεως έντός έκρηκτικοΰ μηχανισμού δ ό
ποιος μηχανισμός έκρήγνυται κατά τήν προσπάθειαν άνοίγματος τοΰ φακέλλου, τοΰ
δέματος κ.λ.π.
’Ά ν δμως ό φάκελλος φέρη μόλυβδον έκ κατασκευής δέν διαπεράται καί άπό
τάς άκτίνας X.
ί
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Τό κείμενον κεκλεισμένης εντός φακέλλου επιστολής δυνάμεθα ενίοτε νά τό άναγνώσωμεν ή νά διαπιστώσωμεν τό περιεχόμενον, άν τό θέσωμεν προ ίσχυροΰ
φωτός.
ΙΙρός διαπίστωσιν τυχόν παραβιάσεως του επιστολικού φακέλλου ή έξέτασις
κατευθύνεται προς την συγκολλητικήν ουσίαν τοϋ τριγωνικού καλύμματος, ή οποία
είς τούς μηχανοποίητους φακέλλους δέν έξικνεΐται μέχρι πέρατος καί εις τά δύο ά
κρα καί τά δποϊα διά τούτον τον λόγον παραμένουν κενά. Επομένως ή οιαπίστωσις
του αντιθέτου αποτελεί ένοειξιν δτι έχει γίνει παραβίασις.
Τά μέρη τοϋ φακέλλου τά οποία έπισημαίνονται ότι φέρουν ίχνη της παραβιά
σεως, άποκόπτονται τοποθετούνται μεταξύ παχέων στρωμάτιυν τεμαχιδίων απορρο
φητικού χάρτου καλώς όιαβρεγμένΐϋν καί διά της έπιοράσεως τής υγρασίας των, άποκολλώνται μεγάλης προσοχής, διά νά μή τυχόν δημιουργηθοΰν καί νέα ή καταστραφοΰν καί τά παλαιά ίχνη τής άποκολλήσεως καί υποβάλλονται εις έξέτασιν διά
τού μικροσκοπίου διά πλαγίου ιδίως φωτισμού, οτε δυνατόν νά παρατηρηθούν ΔΓΟ
γραμμαί συγκολλητικής ουσίας, τής πρώτης καί τής δ,,μιουργηθείσης κατά την έπανασφράγισιν. Δυνατόν επίσης νά διαπιστωθή ότι ή πρώτη συγκολλητική ουσία
δέν έφθανε μέχρι τέλους τού τριγωνικού καλύμματος, άλλ’ ή συγκόλλησις καί είς τό
σημεΐον αυτό τού φακέλλου ώφείλετο είς τήν νέα «γόμμαν». Είς τοιαύτας περιπτώ
σεις τό υπεριώδες φώς πολύ μάς βοηθεί όταν ύπάρχη διαφορά είς τήν σύνθεσιν μετα
ξύ τής πρώτης καί τής νέας γόμμας. "Οταν υπάρχουν ύπόνοιαι ότι ώρισμένος υπάλ
ληλος αποσφραγίζει έπιστολάς, έντός τού φιαλιδίου τής γόμμας του, ρίπτεται δια
λυμένη είς ύδωρ, μιά από τάς πολλάς φθοριζούσας είδικάς κόνεις, ή οποία, κατά
τήν έξέτασιν τού φακέλλου διά τοϋ υπεριώδους φωτός θά έκπέμπη πλέον τον ίδιάζοντα είς αωτήν φωτισμόν. Οι αστυνομικοί συγχρόνως δέν έπιτρέπεται νά λησμο
νούν ότι τουλάχιστον επί τής έπιστολής έγκαταλείπονται δακτυλ. ή παλαμικά απο
τυπώματα ή άν χρησιμοποιηθή σίελος διά τήν όιαβροχήν τής συγκολλητικής ουσί
ας τού τριγωνικού φακέλλου ή τών έπικολλημένων γραμματοσήμων δύναται νά
διαπιστωθή καί ή δμάς τού αίματος.
§ 1 0 . ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΚΗ ΡΟΣ

Ενίοτε διά τόν άλύμαντον (άπαραβίαστον — τού περιεχομένου) τίθεται είς
διάφορα σ,-μεΐα τού φακέλλου, δέματος, θύρας, κ.λ.π. ισπανικός κηρός καί επ’ αυτού
σφραγίς τής αρμόδιας αρχής ή έπιχειρήσεως κ.λ.π. Όσάκις υπάρχουν ύπόνοιαι ότι
έγένετο παραβίασις, δυνάμεθα νά ένεργήσωμε συγκριτικήν έξέτασιν, διά μέν τού ύ
περιώδους φωτός, προς έπισήμανσιν τυχόν χημικής διαφοράς (άποχρώσεως) τής
νέας έξ ισπανικού κηρού σφραγίδας, μετά τής αρχικής ή ύπολειμμμάτων τής παραβιασθείσης διά τής συγκριτικής δε έξετάσειυς τών παραστάσεων αναμφισβήτητου γνησιότητος σφραγίβος καί τών παραστάσεων τής έπί τού ισπανικού κηρού φεοομένης,
ώς πλαστής, ότε θά διαπιστωθούν αί προαναφερθεΐσαι διαφοραί είς τά γράμματα, άποστάσεις κ.λ.π.
§ 1 1 . ΔΙΑΦΟΡΑ

α) Σ υ ν δ ε τ ή ρ ε ς .
ΓΙολλάκις ένα έγγραφον συγκρατείται μετ’ άλλου ή άλλων: α) δι’ άναδιπλώσεως καί μικράς άποσχίσεώς του είς τό άνω αριστερόν άκρον β) διά μεταλλικής
καρφίτσας, γ) διά μεταλλικού ή έκ πλαστικής, συνδετήρος, διά τής χειρός ή διά
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τοποθετούμενου. Αί καρφίτσαι καί οι συνδετήρες είναι διάφορων μηκών,

άλλου.
Εντεύθεν καί έκ της σπουδής των, δυνάμεθα νά καταλήξωμε πολλάκις εις εν
ώρισμένον συμπέρασμα καί νά άποδείξωμεν δτι εν έγγραφον ή περισσότεραι σελίοες
λ.χ. μιας διαθήκης κ.λ.π., συνεκρατοΰντο.
'Ως μέτρον ασφαλείας, εις διάφορα έντυπα ιδίως ονομαστικής αξίας, διαβατήρια
κ.λ.π. ή χρονολογία, δ αύξων αριθμός κ.λ.π., έχουν τεθή ούχί εντυπως, αλλα διά
οιατρήσεως τοϋ χάρτου διά μηχανής.
Εις περίπτωσιν υπονοιών πλαστότητος τών έν λόγω παραστάσεων ουναται να
γίνη έλεγχός των δι’ έναποθέσεως, άνα,μφισβητου γνησιοτητος έντυπου, επι τοϋ
φερομένου ώς πλάστου, δτε εις περίπτωσιν πλαστότητος αι διατρήσεις είναι αδύνατον
νά συμπέσουν.
Ή έξέτασις πολύ διευκολύνεται, διά διαπερατού φωτός και φωτογραφίας εις
μεγέθυνσιν.
6) Σ υ γ κ ο λ λ η τ ι κ ά !

ού σ ί α ι .

Ή έξέτασις συγκολλητικής ουσίας δυνατόν νά μάς βοηθήση εις την έπισήμανσιν άποσφραγίσειος επιστολικού φακέλλου, δέματος κ.λ.π. ή διπλής χρήσεως χαρ
τοσήμου.
Τούτο θά συμβή δταν όπάρχη διαφορά, μεταξύ τής αρχικής καί τής χρησιμοποιηθείσης διά τήν έπανασυγκόλλησιν τού φακέλλου κ.λ.π. νέας ουσίας.
Ή διαπίστωσις επιτυγχάνεται κατά τήν έξέτασιν διά τού υπεριώδους φωτός
τού φακέλλου κ.λ.π., δτε ή τυχόν χημική διαφορά τών συγκολλητικών ουσιών έμφανίζεται υπό διάφορον άπόχρωσιν φθορισμοϋ.
Αί συγκολλητικά! ούσίαι κατασκευάζονται συνήθως έξ αραβικού κόμμεος, άλλά
σήμερον καί εκ συνθετικών ουσιών.
γ) Ά ν ά σ τ ρ ο φ ο ν

κείμενον:

Ενίοτε τά γράμματα χειρογράφου κειμένου έπικολλώνται εις τό όπισθεν μέρος
τού ύπερκειμένου φύλλου χάρτου (τετραδίου, μπλοκ) καί είναι ανάστροφα. Διά τήν
άνάγνωσίν των χρησιμοποιοΰμεν μικρόν κάτοπτρον, αν φυσικά είναι καί αναγνώσιμα.
( Συνεχίζεται)

Οί άστυνομικοΐ πού μελετούν συνεχώ ς προσφέρουν
μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους-.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν Ικλεκτή
πνευματική τρ ο φ ή .

ΕΘΝΙΚΟΝ

ΑΝΑΒΑΓΤΤΙΣ Μ A

Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
'Υ π ό τοϋ Δημοσιογράφ ου κ. Ε Μ Μ Α Ν . Τ Σ Α Κ Α Μ Η

« Νά ε ίσ α ι πάντοτε πρώ τος κ α ι νά ύπερέχης άπό τούς άλλους κ αι
νά μην ντροπιάζης την γενιά χών προγόνων».
Όμηρου Ίλιά ς

Αυτό είναι τό πιστεύω μας καί τό άπεδείξαμεν έμπρακτα ατούς κρίσιμους και
ρους των εθνικών μας τρικυμιών κατά τό παρελθόν όπως καί πρόσφατα ακόμη.
Μέ αυτό σαν σύνθημα στά πεδία της
στο Οιεΰνή
διεθνή στίβο τοΰ
ής τιμής, άλλα καί στό
λοϋ και τοϋ ώραίου, σαν άνθρωποι κατ’ εξοχήν πνευματικοί, μέ την έννοια δτι θυ
σιάζομε και τη ζωη μας στην υπηρεσία κάθε ύψηλοϋ καί εύγενοΰς ιδεώδους, έπρωνης, μια
.ητη ουναμις,
πού καθιέρωσε τό ήθος του ανθρώπου σαν υπέρτατη κατάκτησι τής ζωής.
Με τό μέτωπό μας υψηλά, μέ τήν εθνική υπερηφάνεια, πού κάνει τις καρί
μας νά χτυποΰν άλλοιωτικα, ακολουθούμε στις 31 αίθουσες τοΰ Ζαππείου Μεγάι__
μιά διψασμενη απο τετοιες εκδηλώσεις ανθρωποθάλασσα, πού θαμπωμένη άντικρύζει ένα αληθινό θαύμα, μια σπάνιάς ποιοτητος καί έκτάσεως καλλιτεχνική έργασία, πού άπησχόλησε επί έναν ολόκληρο χρόνο τήν οργανωτική τής έκθέσεως έπιπιτροπή, με τήν πολύτιμη συμπαράστασι καλλιτεχνών, μηχανικών, διακοσμητών,
διαπρεπών αρχαιολόγων, ιστορικών, στρατιωτικών, αστυνομικών, κρατικών λειτουρ
γών, λογιών καί δημοσιογράφων.
Ιναι οπει,υχεν η Διευθυνσις Ιστορίας Δτρατοΰ τοϋ Γ.Ε.Σ. νά μάς παρουσίαση
ανάγλυφη τήν εικόνα τής μακράς κ ι’ ένδοξης ιστορίας μας μέσα στά πλαίσια αυτής
οής εκθέσεως με τήν συγκεντρωσι καί τήν προβολή τών ανεκτίμητων κειμηλίων
καί τών πάσης φύσεως τεκμηρίων τών ιστορικών ενδόξων αγώνων τοΰ μαρτυρικού
Εθνους μας, για την επιοίωσι και την ελευθερία του, μέχρι τοΰ σημείου ή κοσμοσυρροη
στο
μορφή /.αικου
λαϊκού προ
προπ
--- θαϋμα
— γ - αυτό
----- τής
-■(■=» πολεμικής εκθέσεως, νά
/λ πάρη τή
ο// μορφγ;
σκυνήματος στην αθάνατη μητέρα Ε λλάδα καί τά ηρωικά παιδιά της, πού μέ τή
θυσία τους, τήν^πολεμική αρετή τους καί τήν γιγάντια χριστιανική πίστι τους, έμεvnr.AonnvYirrr/.v
γαλουργησαν 'τπ/γ.υτητρ
πάντοτε

στηκαν στον ιερό βωμό τής πατρίδος, γιά νά μάς χαρίσουν τό θειο δώρο τής έλευθ
pcας' στις αγιασμέ-νες μορφές τών ηρώων πού σάν εκτυφλωτικοί φάροι θά Φωτίζουν
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τά όψηλά Ιδεώδη τοϋ Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, θυμίζοντας στις επέρχόμενες γενεές την αίωνία καί ακατάλυτη αρχή των Ε λλήνων, πού πρωτακούστηκε α
πό τό σοφό στόμα ενός Σωκράτη:
«Μητρός τε καί πατρός τε καί των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον έστιν
ή πατρίς καί σεμνότερον καί άγιώτερον καί εν μείζονι μοίρα καί παρά Θεοΐς καί
παρ' άνθρώποις τοΐς νοϋν έχουσι».
“Οπως προχωρούμε στό εθνικό εκείνο αναβάπτισμα ζωγραφικοί πίνακες έξο
χων Ελλήνων καί ξένων καλλιτεχνών μάς μιλούν για τήν εποχή τού βασιλέως ’Όθωνος, ενώ ιστορικά κειμήλια πού καλύπτουν χρονικό διάστημα άνω των 50 αιώ
νων δπενθυμίζουν γεγονότα εθνικού καί κοσμαϊστορικοΰ χαρακτήρας, δπως τό κρά
νος τοϋ Μιλτιάδη (νικητοΰ τού Μαραθώνος, 490 π.Χ.) , τό λάβαρο τής 'Αγίας Λαύ
ρας τού 18 2 1, καθώς καί πλήθος εγγράφων ιστορικών, τής εποχής τού Καποδιστρίου, "Οθωνος καί Γεωργίου τού Α '.
Έντύπωσιν εξαιρετική προκαλοΰν τά εκτιθέμενα αρχαία αγάλματα, ανάγλυ
φα, άγγεΐα, νομίσματα, τό ψήφισμα τού Στρατηγού καί Ναυάρχου Θεμιστοκλέους μέ
τό άρτιώτατο σχέδιο έπιστρατεύσεως καί πολεμικής ενεργεί ας, πού σ’ αύτό οφεί
λεται ή δόξα τής περίφημου ναυμαχίας τής Σαλαμίνας (480 π.Χ.) κ.ά.
Ιίολύς κόσμος συνωθεΐται μπροστά στά αντιπροσωπευτικά δπλα τής πολεμικής
ιστορίας μας, από τών μέσων τής 2ας π.Χ. χιλιετηρίδος έως τιόρα, καθώς καί στά
Ομοιώματα πολεμικών πλοίων από τό 704 π.Χ. καί τά πυρπολικά τού 1821.
Ιίολλά αναθήματα από τούς απελευθερωτικούς αγώνας μας τού 1912 —■ 13,
τον 1Π Ιίαγκόσμιο πόλεμο, την επάρατη κατοχή, τήν άπελευθέρωσί μας καί τον
συμμαχικό αγώνα, καθώς καί τον ξενοκίνητο κομμουνισμό μέ τις τόσες καταστρο
φές στον μαρτυρικό τόπο μας, μας μεταφέρουν ατούς συνεχείς τραγικούς αγώνας
τού πολυπαθοΰς έθνους μας.
ν
Στις τελευταίες αίθουσες τού Ζαππείου λαμποκοπά ή σημερινή Ελλάδα μας.
Λουλουδισμένη, παντοδύναμη, ευτυχισμένη, μεγαλόπρεπη, υπερήφανη, γεμάτη
ορμή, λεβεντιά, καλωσύνη, χριστιανική αγάπη, ηνωμένη σάν ένας άνθρωπος, γεμά
τη αισιοδοξία, περπατά μέ σταθερό βήμα στην ολόφωτη λεωφόρο τών εθνικών πε
πρωμένων καί τής άναγεννήσεως, παράδειγμα πρός μίμησι.
Αλλα και έξω από τις αίθουσες τού Ζαππείου Μεγάρου εξαιρετικά αξιόλογα
έκθέματα δπως αεροπλάνα πολεμικά, άρματα μάχης, πυροβόλα, ό πυργίσκος τοϋ
θρυλικού «Παπανικολή» καί τόσα άλλα, προκαλοΰν δάκρυα στά μάτια, βλέποντας ό
επισκέπτης τά πενιχρά πολεμικά μέσα τής εποχής εκείνης, πού δμως θαυματούρ
γησαν στά ατσαλένια χέρια Ελλήνων ήρώων, πού έμειναν άθάνατοι στην ιστορία
τών λαών. Αξίζει, και ίσως επιβάλλεται, ή ολοζώντανη αυτή έκθεσις τής πολεμι
κής ιστορίας μας, να μεταφερθή, γιά δσα από τά έκθέματα είναι δυνατόν, τουλάχι
στον σε μερικές μεγάλες πόλεις μας. Πρέπει νά δοθή ή ευκαιρία καί ατούς συναν
θρώπους μας τού καθημερινού μόχθου καί ιδιαίτερα στόν αγροτικό μας πληθυσμό,
πού αποτελεί καί τήν σπονδυλική στήλη τού ’Έθνους μας, νά νοιώση κΓ αυτός αύτή τή χαρά, αυτή τη συγκίνησι καί την υπερηφάνεια καί ν’ άνάψη τό κερί τής ευ
γνωμοσύνης του στις αγιασμένες ψυχές τών αθανάτων ήρώων.
Και για την ολοκληρωσι τής μεγάλης επιτυχίας τής έκθέσεως θά έλέγαμε,
έάν είναι δυνατόν, να αναπτυχθούν εν συντομία τά ιστορικά γεγονότα πού κλείνονται στις 31 αίθουσες τού Ζαππείου καί ν’ αποτελόσουν ένα καλοτυπωμένο βιβλίο
τής καταπληκτικής πολεμικής ιστορίας μας πού νά γίνη κτήμα δλων τών Ελλήνων.
Στην Ε θνική μας Κυβέρνησι,
στό ΓΕΕΘΑ στό ΓΕΣ καί τήν τόσο αξιόλογη
υπηρεσία πού μάς παρουσίασε αύτοτο θαύμα μέ τούς πολυτίμους συνεργάτας τν’ς
ανήκει ή ευγνωμοσύνη δλων μας, γιατί μάς έδωσαν τή σπάνια αυτή ευκαιρία σ’
ένα άνευ προηγουμένου ε θ ν ι κ ό ά ν α β ά π τ ι σ μ α .
ΕΜΜΑΝ. ΤΣΑΚΑΜΗς

Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Α Θ Ε Μ Α Τ Α

• ΑΝΤΙ Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ
• ΤΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ν ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΙ Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν
• Η Ε Ν Ω Σ ΙΣ Γ Ο Ν Ε Ω Ν Κ Α Ι Κ Η Δ Ε Μ Ο 
Ν Ω Ν Α Π Ρ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Σ ΤΩ Ν ΠΑΙΔΙΩ Ν
• ΤΟ « Σ Τ Ο Υ Π Α Θ Ε ΙΟ Ν » Ι Δ Ρ Υ Μ Α

"Υ π ό τοϋ ’Αστυνόμου Β' κ. ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ Ρ Α Ί -Κ Ο Υ

’Α ν τ ί π ρ ο λόγου

ΛΛ
Α ΠΡΕΠΕΙ πάντοτε νά ύπερασπιζώμαστε μέ πίστι καί αποφασιστικότητα κά
θε τι που αγαπάμε ιδιαίτερα, άρχει στην προσπάθειά μας αύτή νά έχουμε
στη διάθεσί μας εκείνα τά στοιχεία πού θά τήν στηρίζουν λογικά. Κ αί επειδή αγα
πάμε ιδιαίτερα τον θεσμό τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί επειδή αύτή μας ή αγάπη
εγινε πλέον βίωμά μας καί ακόμη περισσότερο επειδή εχουμε στή διάθεσί μας α
ξιόλογα στοιχεία πού στηρίζουν καί θεμελιώνουν τήν αμέσως πιό κάτω άναφερομενη διαπίστωσί μας, λέμε καί τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνσι δτι ή Αστυνομία
Πόλεων υπήρξε καί είναι ένας ζωντανός οργανισμός πού πρόσφερε καί προσφέρει
ικανοποιητικές ύπηρεσίες στό κοινωνικό σύνολο. Ή ελληνική κοινωνία στο διά
στημα τής 46ετοΰς σταδιοδρομίας τής ’Αστυνομίας Πόλεων, είχε πολλές φορές τήν
ευκαιρία νά αναγνώριση έπίσημα τις προσπάθειές μας, άλλα καί τά έπιτεύγματά
μας. Μέχρι σήμερα ή ’Αστυνομία Πόλεων, πέρα από τήν έκπλήρωσι των ύπηρεσιακών της καθηκόντων, ανέπτυξε τήν ενεργητικότητα καί τήν δραστηριότητά της
καί σέ θέματα άλλα καί αγκάλιασε μέ αγάπη κάθε κοινωνική έκδήλωσι ή όποια
γίνεται γιά τον συνάνθρωπο καί τήν προκοπή γενικώς τής πατρίδος μας. "Οσο τής
είναι δυνατόν, συμπαρίσταται στις χαρές καί τις λύπες τοΰ αγαπητού Κοινού καί
μέ τόν τρόπο της άποδεικνύει πάντοτε τον μεγάλο ψυχικό κόσμο των υπαλλήλων
της·
'Ως τώρα δεν μετανοούσαμε γιά τήν τακτική μας αύτή καί θά συνεχίσουμε
στό μέλλον τις ανάλογες προσπάθειές μας, γιατί πιστεύουμε δτι δσο πιό κοντά βρι
σκόμαστε στο κοινό τόσον πιό πολύ αύτό μάς γνωρίζει καί μάς αγαπά. Καί, δπως
κι άλλοτε γράψαμε, χωρίς τήν αγάπη καί τήν συμπαράστασι τού κοινού, μάς είναι
αρκετά δύσκολο, γιά νά μή πώ ακατόρθωτο, νά έκτελέσουμε δπως πρέπει τά καθήκοντά μας.
Σήμερα λοιπόν ή στήλη αύτή, θά σάς δμιλήση γιά ένα κοινωνικό θέμα. Θά
προσπαθήση νά σάς μεταφέρη νοερώς γιά λίγο σ’ ένα άγνωστο στούς περισσοτέ
ρους κόσμο, στον κόσμο των διανοητικά καθυστερημένων ατόμων καί ειδικώτερα
στον κόσμο των καθυστερημένων παιδιών, τών απροσαρμόστων, δπως λένε, παιδι
ών. ’Αφορμή γ ι’ αύτή μας τήν καμπάνια, ή έπίσκεψις καί παρουσία μας στό Κέν
τρο Θεραπευτικής Παιδαγωγικής «ΤΟ ΣΤΟΓΙΙΑΘΕΙΟΝ» πού πραγματοποιήθηκε
τό Σάββατο, 15 ’Ιουνίου καί ώρα 7 μ.μ., έπ’ εύκαιρία ειδικής έορτής πού ώργάνωσε τό Κέντρο Ψυχικής Υ γιεινής καί ’Ερευνών σέ συνεργασία μέ τήν "Ενωσι Γο-
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νέων καί Κηδεμόνων ’Απροσαρμόστων Παιδιών. Πριν δμως σας μεταφέρουμε με
ρικές από τίς εντυπώσεις της έκεϊ έπισκέψεώς μας, κρίνουμε σκόπιμο νά πούμε ^λί
γα λόγια για τό κέντρο Ψυχικής Υ γιεινής καί Ερευνών καθώς καί για τήν Ενωσι Γονέινν καί Κηδεμόνων Άπροσαρμόστιον Παιδιών.
Τό Κ έντρ ο ν
Ψ υχ ικ ή ς 'Υ γ ιε ιν ή ς
κ α ί ’Ε ρ ευνώ ν

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Ψυχικής Υ γιεινής καί Ερευνών είναι κοινωφελής οργανισμός
ιδιωτικού δικαίου. ’Από τον Δεκέμβριο του 1956 μέχρι τό 1964, έλειτούργησε ώς
Τομεύς τοΰ Βασιλικού ’Εθνικού Ιδρύματος, μέ τόν τίτλο: Γομεύς Τυχικής Υ γ ιει
νής. Τό 1964 ό τομεύς αυτός, ώργανώθηκε σέ ανεξάρτητο ίδρυμα καί διοικειται άπό
Βμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Σήμερα Πρόεδρος είναι ό καθηγητής κ. Κ. Γαρδίκας, ο) ντής Β' Παθολογικής κλινικής τού «Ευαγγελισμού», άντιπρόεδρος ό έκτα
κτος καθηγητής τής Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών κ. I. Γσιμινάκης,
καί μέλη οί κ.κ.: Σ. Δοξιάδης, υφηγητής Παιδιατρικής, Ν. Ζερβός, υφηγητής Παι
διατρικής, Β. Δερδεμέζης, Γενικός Δ) ντής Υγιεινής Υπουργείου Κοινωνικής
Προνοίας, Μ. Κυριλλόπουλος, νομικός σύμβουλος Εθνικής Τραπέζης, Στέφ. Πεσμαζόγλου, δημοσιογράφος καί Σ. Σπέγγος, αναπληρωτής Γεν. Δ) ντής Γεν. Λογι
στηρίου τού Κράτους.
To Β.Ε.Ι. επιχορηγεί κάθε χρόνο τό Κ.Ψ.Γ.Ε. καί τό έπροικοδότησεν επίσης
μέ ακίνητη περιουσία. ’Άλλες πηγές εσόδων του, είναι ή χρηματική ή σέ είδος βοή
θεια Υπουργείων, Δήμων καί Κοινοτήτων, οί ιδιωτικές δωρεές, οί πόροι πού προέρ
χονται άπό τήν δραστηριότητα τών εθελοντών συνεργατών καί άπό τήν συνεργασία
μέ τήν "Ενωσι Γονέων.
Σκοποί καί επιδιώξεις τού Κ.Ψ.Γ.Ε. είναι:
α) Νά διαδώση τίς αρχές τής ψυχικής υγιεινής στή χώρα μας.
6) Να έφαρμώση τίς άρχές αύτές ατούς τομείς τής προλήψεως καί τής κατα
στολής.
γ) Νά διευκολύνη καί νά συμβάλη στόν συντονισμό ένεργειών πού πραγματο
ποιούνται για τήν άντιμετώπισι τών προβλημάτων ψυχικής υγείας στήν χώρα μας.
δ) Νά προσφέρη τίς υπηρεσίες, έφ’ δσον ζητηθούν, για τήν έξυπηρέτησι αναγκών
ιδιωτικών ή κρατικών οργανισμών.
ε) Νά δημιουργήση πνευματικές εστίες οί όποιες, μέ τόν υποδειγματικό χαρα
κτήρα τους καί μέ τήν ποιότητα τής εργασίας τους νά χρησιμεύουν σάν παράδειγμα
προς μίμησι καί σάν πεδίον έκπαιδεύσεως στελεχών.
στ) Νά έξελίξη καί νά προσαρμόση μεθόδους πού θά είναι δυνατόν νά εξυπη
ρετήσουν τούς σκοπούς τής ψυχικής υγιεινής στήν Ελλάδα.
ζ) Νά προωθήση τήν έρευνα καί
η) Νά συνεργασθή μέ ξένους οργανισμούς ή άτομα ασχολούμενα στόν τομέα
γιά τήν προώθησι κοινών έπιστημονικών καί κοινωνικών σκοπών.
Τό Κ.Ψ.Γ.Ε. έχει σήμερα σέ λειτουργία τίς ακόλουθες υπηρεσίες:
1) Στήν Α θήνα: Ίατροπαιδαγωγικόν Κέντρον. — Κέντρον ’Επαγγελματικού
Προσανατολισμού καί ’Επιλογής Προσωπικού. —Συμβουλευτικόν Ψυχιατρικόν-Τμή
μα Ενηλίκων. — Το «Στουπάθειον» "Ιδρυμα Θεραπευτικής Παιδαγωγικής γιά παι
διά πού υστερούν διανοητικά. — Σταθμόν Κοινωνικών Βοηθειών μέ Τμήματα: Προνοιακόν καί Κοινοτικής Δράσεως. — Τπηρεσία ’Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. —
Υπηρεσία ’Ερευνών — Μελετών — Εκδόσεων.
2) Στόν Πειραιά: Σταθμόν Κοινωνικών Βοηθειών μέ Τμήματα: Προνοιακό,
Κοινοτικής Δράσεως καί ’Επαγγελματικής Άποκαταστάσεως.
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3) Στην Θεσσαλονίκη: Σταθμόν Κοινωνικών Βοηθειών μέ Τμήματα: Προνοιακόν, Ψυχιατρικόν, καί Κοινοτικής Δράσεως.
4) Στην Πάτρα: Σταθμόν Κοινωνικών Βοηθειών μέ Τμήματα: ΙΙρονοιακόν
καί Κοινοτικής Δράσεως.
Τό επιστημονικόν προσωπικόν τού Κέντρου άποτελεΐται σήμερα από 5 ψυχιά
τρους, 5 ψυχολόγους, 14 κοινωνικούς λειτουργούς, 1 επαγγελματική σύμβουλο. 'Υ
πάρχουν ακόμη 2 ψυχολόγοι πού συνεργάζονται μέ τό Ινέντρον, όταν υπάρχει α
νάγκη. Τό διοικητικόν προσωπικόν άποτελεΐται από 19 άτομα καί τό βοηθητικόν
από 6.
Στό Στουπάθειον απασχολούνται (άμειβόμενοι από τήν Έ νωσι Γονέων) 5 ει
δικοί παιδαγωγοί, 1 γυμναστής, καί 1 φυσιοθεραπεύτρια. Επίσης ·3 τεχνικοί, 1
γραμματεύς, 1 καθαρίστρια.
Τό σύνολον τού εμμίσθου προσωπικού ανέρχεται έτσι σέ 62 άτομα, στα πλαί
σια δμως των Σταθμών Κοινωνικών Βοηθειών ομάδες εθελοντών συνεργατών βοηθούν
τούς κοινωνικούς λειτουργούς στον χειρισμό περιπτώσεων καί οργανώνουν διάφορες
έκδηλώσεις για τήν έξεύρεσι πόρων.
Θά πρέπει να σημειωθή δτι το Ινέντρον Ψυχικής 'Υγιεινής καί Ερευνών δέν
επιζητεί νά δημιουργήση μεγάλες υπηρεσίες στις όποιες νά εξυπηρετούνται εκατον
τάδες περιπτώσεων. Πιστεύει πώς καμμία ιδιωτική προσπάθεια δέν μπορεί νά καλύψη τις ανάγκες τής χώρας. 'Απλώς έπιζητεΐ νά προβάλλη στήν κοινή γνώμη τήν
άντίληψ ι:
α) "Οτι ή δράσις στον τομέα τής ψυχικής υγιεινής δέν μαρτυρεί μόνον φρον
τίδα για τό ψυχικά άρρωστο άτομο, αλλά σημαίνει συγχρόνως μέριμνα γιά τήν ο
μαλή νοητική συγκινησιακή καί κοινωνική έξέλιξι τής ανθρώπινης προσωπικότητος καί προσπάθεια γιά τήν δημιουργική χρησιμοποίησι των ικανοτήτων κάθε α
τόμου.
β) "Οτι ή έγκαιρη καί συστηματική παρέμβασις μπορεί νά αναχαίτιση μία δυ
σμενή. έξέλιξι σέ περιπτώσεις δπου εμφανίζονται δείγματα διαταραχών ή δυσκολι
ών προσαρμογής ατόμων στήν οικογενειακή, στήν σχολική, στήν επαγγελματική
ή στήν κοινοτική ζωή.
Επιστημονικός Δ) ντής τού Κ.Ψ.Υ.Ε. είναι ή κυρία Α. ΙΙοταμιάνου, Δρ. Φιλο
σοφικής — Ψυχολόγος, τού Ίατροπαιδαγωγικοΰ Κέντρου, ό νευρολόγος - ψυχίατρος
κ. Α. Βαρελτζίδης, τού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού καί Ε πιλο
γής Προσωπικού, ή κυρία Ε. Γκούτα καί τού Συμβουλευτικού Ψυχιατρικού Τμήμα
τος Ενηλίκων, ό κ. Α. Βαρελτζίδης.
Τό Τατροπαιδαγωγικό Κέντρο προσφέρει διαγνωστικές καί θεραπευτικές υ
πηρεσίες σέ παιδιά καί εφήβους ήλικίας μέχρι 18 ετών πού έμφανίζουν:
α) ψυχογενείς διαταραχές καί β) ψυχικές διαταραχές μέ οργανική βάσι καί
νοητικές υστερήσεις.
Στά παιδιά ή ατούς έφήβους πού παρουσιάζουν ψυχογενή προβλήματα καθώς
καί στις οίκογένειές τους το Τατροπαιδαγωγικό Κέντρο παρέχει:
Στούς γονείς:
Τήν δυνατότητα νά συζητήσουν τά προβλήματά τους μέ τον κοινωνικό λειτουρ
γό, μέ σκοπό νά βρουν κάποια λύσι (ατομική κοινωνική εργασία) .
Στά παιδιά καί στούς έφήβους:
α) Ψυχιατρική - νευρολογική έξέτασι, β) Ψ’υχολογική έξέτασι, γ) Ε π αγγελ
ματικό προσανατολισμό καί 0) Δυνατότητες ψυχοθεραπείας.
Σέ παιδιά ή σέ έφήβους πού έμφανίζουν ψυχικές διαταραχές μέ οργανική βά
σι καί στις οικογένειές τους τό Τατροπαιδαγωγικό Κέντρο προσφέρει:
α) Ιατρικές υπηρεσίες, διαγνωστικές καί θεραπευτικές, β) Ψυχολογική έξέτασι, γ) Έξέτασι δυνατοτήτων επαγγελματικής έκπαιδεύσεως καί δ) Ειδική αγω
γή, δπως αγωγή λόγου κ.λ.π.
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Στους γονείς παρέχεται ή ευκαιρία νά συζητοΟν τά προβλήματα τους ομαδικά
(κοινωνική εργασία μέ ομάδες) ή ατομικά (ατομική κοινωνική εργασία) .
Γιά νά έξετασθή ενα παιδί ή ένας έφηβος στο Ίατροπαιδαγωγικό Κέντρο,^ πρέ
πει νά ύποβληθή σ’ αυτό σχετική αΐτησις από τούς γονείς, κηδεμόνες κ.λ.π. Αμέ
σως μετά, ένας κοινωνικός λειτουργός δριζει συνέντευξι με τους γονείς ή κηδεμόνες
στήν οποία συζητεί μαζί τους δ,τι τούς απασχολεί, γιά νά διαπιστώση άν υπάγεται
ή περιπτωσίς τους στήν διαδικασία τού Ι.Κ. καί νά τούς έξηγήση τί συγκεκριμένη
βοήθεια μπορεί νά δοθή. "Οταν άρχίση ή έργασία γιά μιά περίπτωση δ^ κοινωνικός
λειτουργός έχει δύο ή τρεις συνεντεύξεις μέ τούς γονείς ή τούς κηδεμόνες καί αν
είναι ανάγκη καί μέ άλλα πρόσωπα πού έχουν σχέσι μέ τό πρόβλημα. Ή προσπά
θεια αύτή καταλήγει στήν έγγραφη διατύπωσι ένός ολοκληρωμένου ιστορικού. Τό υ
λικό τής κοινωνικής έρεύνης παρέχει στοιχεία τόσον στον ψυχίατρο, δσον και στον
ψυχολόγο. Ό νευρολόγος - ψυχίατρος έξετάζει τό παιδί ή τον έφηβο, καταλήγει
στήν κλινική ιατρική διάγνωσι καί καθορίζει τΙς τυχόν αναγκαίες εργαστηριακές
εξετάσεις. 'Ο ψυχολόγος έξετάζει τούς τομείς τής νοημοσύνης, των επιδόσεων, τοΰ
συναισθήματος καί τής συμπεριφοράς. Άφοϋ μελετηθή ή περιπτωσίς απο κοινωνι
κής, ψυχολογικής καί νευρολογικής - ψυχιατρικής πλευράς, έρχεται γιά συζήτησι
στήν έβδομαδιαία συνεδρία τοΰ επιστημονικού προσωπικού. ’Εκεί γίνεται ή σύνθεσις τής περιπτώσεως καί καθορίζεται τό σχέδιο χειρισμού καί θεραπείας.
Σέ περιπτώσεις νευρολογικών διαταραχών ή καί νοητικών ύστερήσεων παρέ
χονται διαφόρου τύπου θεραπείες. Σέ ώρισμένες περιπτώσεις παρέχεται φαρμακευ
τική θεραπεία, τής όποιας τήν εφαρμογή παρακολουθεί δ γιατρός. Σέ άλλες, τό παιδί
Ακολουθεί ειδική άγωγή, ή όποια παρέχεται άπό ειδικό παιδαγωγό, ατομικά ή μέ
σα σέ δμάδα, στό Τμήμα Ειδικής ’Αγωγής.
Στις περιπτώσεις πού παρουσιάζουν διαταραχές τής συμπεριφοράς καί τής
προσωπικότητος παρέχονται διαφόρου τύπου θεραπείες άπό ειδικούς. Συγχρόνως δ
κοινωνικός λειτουργός βοηθεί τούς γονείς νά καταλάβουν τις άνάγκες καί δυνατότη
τες τοΰ παιδιού ή τού εφήβου, μέ σκοπό νά πραγματοποιηθούν άναγκαίες αλλαγές
στις σχέσεις των μελών τής οικογένειας καί κατάλληλη μεταχείρησι τοΰ παιδιού,
ή τοΰ έφηβου. Ή έργασία μέ τούς γονείς γίνεται άτομικά ή στά πλαίσια δμάδος.
Στους γονείς παιδιών πού έρχονται στό Τμήμα Ειδικής ’Αγωγής, δηλ. παιδι
ών μέ νοητικές υστερήσεις, διαταραχές τοΰ λόγου κ.λ.π., παρέχεται έπίσης ή ευκαι
ρία νά παρακολουθήσουν ένα έργαστήριο - φροντιστήριο στό όποιο μαθαίνουν πώς
μπορούν νά άπασχολήσουν τά παιδιά τους τις ώρες πού μένουν στό σπίτι καί τί υλι
κό μπορούν νά μεταχειρισθοΰν γ ι’ αυτό.
Ή Έ ν ω σ ις
Γονέω ν κ α ί Κ η δεμό νω ν
’ Α προσαρμόστω ν Π αιδιώ ν

Η ΕΝΩΣΙΣ Γονέων καί Κηδεμόνων ’Απροσαρμόστων Παιδιών συνεστήθη τό
1960 άπό μιά 20μελή δμάδα γονέων απροσαρμόστων παιδιών. Πρόκειται γιά άνεγνωρισμένο Σωματείο πού σήμερα έχει περί τά 250 μέλη. Δυστυχώς άκόμη οί γο
νείς πολλών, διανοητικά, καθυστερημένων παιδιών θέλουν νά μένη κρυφό τό δρά
μα τους, ενώ θά έπρεπε νά αντιμετωπίζουν τήν τόσο σοβαρή κατάστασι σάν μία κοι
νωνική πληγή, ή δποία ύπάρχη πάντοτε τρόπος άν όχι νά κλείση οριστικά, τουλά
χιστον νά έπουλωθή άρκετά.
Πρόεδρος τής Ένώσεως είναι σήμερα δ τ. Άστυν. Δ) ντής κ. Χαράλαμπος
Θεοδωράκης, άντιπρόεδρος, δ τμηματάρχης τού Υπουργείου Γεωργίας κ. Έμμανουηλίδης, Γενικός γραμματεύς, ό μηχανικός κ. Τοσούλας καί ταμίας δ διευθυντής
τοΰ Υπουργείου Συγκοινωνιών κ. Κοκκαλιάρης. Ή "Ενωσις έχει άναλάβει τήν ό
λη οικονομική ευθύνη τοΰ «Στουπαθείου» καί άντιμετωπίζει τά έξοδά του, μέ τις
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κατά μήνα εισφορές των μελών τής Ένώσεως, μέ τά δίδακτρα πού πληρώνουν ό
σα παιδιά φοιτούν εκεί, μέ τις εισπράξεις διαφόρων εκδηλώσεων πού Οργανώνουν
καί μέ τις τυχόν δωρεές σέ χρήμα καί είδος, διαφόρων προσώπων ή οργανισμών.
Τά γραφεία τής Ένώσεως είναι στην οδόν Σταδίου 41, τηλέφωνο 313.845, ενώ
τού Κ.Ψ.Τ.Ε. εις τήν οδόν Νοταρά 58, τηλέφωνον 838.332.
Τό «Σ το υπ άθειον»
ίδρυμα

Τό «ΣΤΟΓΠΔ ΘΕΙΟΝ» ίδρυμα, ένα μικρό πρότυπο Κέντρο Θεραπευτικής Παι
δαγωγικής, άρχισε να λειτουργή τόν ’Οκτώβριο τού 1962. Ή ίδρυσΐς του έγινε δυ
νατή αφού τό Β.Ε.Ι. παρεχώρησε ένα οίκημα καί οικόπεδο 3% στρεμμάτων, πού
ήτο μέρος τού κληροδοτήματος Άνδρέα Στςυπάθη, καί βρίσκεται στό Χαλάνδρι,
λεωφόρος Πεντέλης 141. ΤΙ έλλειψις καταλλήλων ιδρυμάτων γιά τήν θεραπευτι
κή αγωγή των νοητικά υστερούντων ατόμων, τιού άνέρχονται σέ αρκετές χιλιάδες,
κατέστησεν απαραίτητη τήν λειτουργία τού «Στουπαθείου» ιδρύματος.
Ή έλλειψις υπηρεσιών καί επαρκών ιδρυμάτων στον τομέα τής αγωγής των
νοητικώς καθυστερημένων, άσφαλώς δέν οφείλεται μόνο σέ οικονομικές δυσχέρειες.
Δείχνει ίσως, δτι τό πρόβλημα θεωρείται ακόμη κυρίως ιατρικό καί παραβλέπονται ή αγνοούνται σέ μεγάλο βαθμό ο'ι παιδαγωγικές καί κοινωνικές απόψεις του. Ή
άντίληψις δτι τό νοητικά καθυστερημένο άτομο μπορεί μέ τήν Θεραπευτική Παιδα
γωγική νά βοηθηθή γιά ν’ άναπτυχθοΰν οί ύπάρχουσες δυνάμεις του, ώστε νά προσαρμοσθή σ’ ένα προστατευτικό κοινωνικό περιβάλλον καί σέ μερικές περιπτώσεις
ν’ άποκτήση καί αυτάρκεια, δέν έχει ακόμη αρκετά διαδοθή καί δέν έχει γίνει άποδεκτή στή χώρα μας. Πολλοί έχουν ακόμα τήν ιδέα δτι τό πρόβλημα τής νοητικής καθυστερήσεως είναι « π ρ ό β λ η μ α σ χ ο λ ι κ ή ς κ α θ υ σ τ ε ρ ή 
σ ε ι ) ς » . ΓΤ αυτό σάν μόνη λύσι προτείνουν τήν ίδρυσι καί λειτουργία Ε ι δ ι κ ώ ν
Σ'χ ο λ ε ί ω ν πού παρέχουν «μειωμένες στοιχειώδεις γνώσεις» γιά παιδιά μέ έλαφρές νοητικές άνεπάρκειες πού δέν μπορούν νά ακολουθήσουν τό πρόγραμμα τών
κανονικών σχολείων. Είναι φανερό δτι ή άποψις αυτή οδηγεί σέ ένα κυνήγι ύψηλών Δεικτών Νοημοσύνης, υπηρετεί τήν «ώφελιμιστική Κοινωνική σκοπιμότητα»
καί κρύβει τήν «κοινωνική άπόρριψι» -των νοητικά καθυστερημένων άτόμων. ’Έτσι
εξηγείται γιατί πολλοί επιμένουν στήν ιδέα δτι μόνη λύσις τού προβλήματος είναι
ή όργάνωσις μεγάλων ιδρυμάτων, δπου θά τοποθετούνται τά νοητικά καθυστερη
μένα άτομα καί θά παραμένουν εκεί γιά δλη τους τή ζωή.
Ή πείρα πού αποκτήθηκε από τήν εργασία πού έγινε επί σειρά έτών μέ νοητικά καθυστερημένα παιδιά στό Ίατροπαιδαγωγικό Κέντρο τού Τομέως Ψυχικής
Υγιεινής τού Βασιλικού ’Εθνικού 'Ιδρύματος καί τά αποτελέσματα από μεθόδους
πού εφαρμόσθηκαν στό Τμήμα Θεραπευτικής Παιδαγωγικής τού Κέντρου αυτού,
αλλά καί ή άνηληψις τής ψυχοσυνθέσεως τής Ελληνικής οικογένειας — πού ι
διαίτερα τονίζει τήν ευθύνη τών δυνατότερων μελών της γιά τήν φροντίδα τών άσθενεστέρων — ώδήγησαν σέ συμπεράσματα πού συμπίπτουν μέ αυτά πού είναι δι
εθνώς παραδεκτά δηλ. δτι: α) μπορούμε ν’ αντιμετωπίσουμε τό πρόβλημα τών κα
θυστερημένων άτόμων μέ τήν δργάνωσι σειράς ειδικών υπηρεσιών από τήν βαθμίδα
τού νηπιαγωγείου ως τήν βαθμίδα τού «Προστατευτικού ’Εργαστηρίου», β) όταν ή
Θεραπευτική Παιδαγωγική εφαρμόζεται μέσα σέ κατάλληλα πλαίσια, τό νοητικά
καθυστερημένο άτομο μπορεί νά βρή προοδευτικά τόν δρόμο γιά μία καλύτερη προ
σαρμογή στήν κοινωνία, χωρίς νά άπομακρυνθή από τήν οίκογένειά του.
Τό «ΣΤΟΤΠΑΘΕΤΟ» έδημιούργησε ένα ιδιότυπο σύνθετο Θεραπευτικό —
Παιδαγωγικό Κέντρο, πού περικλείνει «έν σμικρώ» δλες τις σύγχρονες μορφές τής
Ειδικής ’Αγωγής καί τής Κοινωνικής Εργασίας. ’Έτσι έδωσε τόν τύπο τού μικρού
«Προτύπου καί Πειραματικού Κέντρου» πού δταν όλοκληρώση τις μορφές τής έρ-
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γασίας του θά μπορή νά άνταποκριθή πλήρως στους θεραπευτικούς - παιδαγωγι
κούς σκοπούς του καί νά διαδραματίση τδ ρόλο πού απαιτούν από αυτό οί ανάγκες
τού Ελληνικού προβλήματος. Έξ άλλου, δπως άπεοείχθη από τά πράγματα, ήταν
καί ή μόνη πραγματοποιήσιμη λύσις σύμφοινα μέ τις ελληνικές προϋποθέσεις.
Τά περισσότερα παιδιά τού «ΣΤΟΓΠΑΘΕΙΟΓ» πήγαν σ’ αυτά μέ χαμηλούς
δείκτες νοημοσύνης καί σέ μεγάλες ηλικίες (12 - 16 ετών) . Τό πρόγραμμα τού
Κέντρου ήταν καί είναι νά δέχεται παιδιά μέ δείκτη νοημοσύνης από 40 καί άνω
καί σέ μικρές ηλικίες, ώστε νά παρέχωνται δυνατότητες καί χρονικά περιθώρια γιά
ειδική αγωγή. Ά λλα τό Κέντρο, δπως καί κάθε άλλο Ειδικό σχολείο ή 'Ίδρυμα πού
θά θελήση νά ξεκινήση τώρα, ήταν υποχρεωμένο νά έπιλέξη τούς τροφίμους του από
τό υλικό τού «Πρώτου Κύματος», από τά παιδιά πού πρώτα ζητούσαν νά ένταχθοΰν
σέ 'Ίδρυμα. Κι αυτά ήταν οί βαρύτερες μορφές, μέ προχωρημένη ηλικία, ένα υλικό
ποικίλο, άνισο, πού ήλθε από διαφορετικές πηγές, άπό κλινικές, από σχολεία, από
σπίτια, καί πού έφερε βαθειά τά ίχνη κάθε είδους παιδαγωγικού πειραματισμού,
γυμνάσεως καί βασάνου.
Τό «ΣΤΟΧΠΑΘΕΙΟ» χάρις στό σωστό πραγραμματισμό του, επέτυχε νά έπι
λέξη τό μαθητικό υλικό άπό τό πρώτο αυτό κύμα, νά διαμόρφωση τις Βαθμίδες του
καί νά άναπτύξη μορφές αληθινής ειδικής αγωγής.
'Η επιλογή τών παιδιών έγινε άπό τό Ίατροπαιδαγωγικό Κέντρο: α) μέ βα-

πολύ χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, παρουσίασαν δυνατότητες γιά κοινωνικοποίησι
καί δεκτικότητα ειδικής αγωγής γιά απλά πρακτικά επιτεύγματα.
Αυτά τά παιδιά άπετέλεσαν τον κατώτερο κύκλο ειδικής αγωγής, την Β ’ Βαθμ,ίδα, πού γιά πρώτη φορά δοκιμάζει στον τόπο μας τό «ΣΤΟΓΠΑΘΕΙΟ». Τά παιδιά
αυτά που ήταν καταδικασμένα στή σκιά τού ασύλου, αποδείχθηκε πώς μπορούν νά
ένταχθοΰν σέ ομάδα ειδικής αγωγής, νά ακολουθήσουν ένα ειδικό διδακτικό πρό
γραμμα εργασίας καί νά εξελιχθούν. Είναι χαρακτηριστικό οτι στά παιδιά αυτά φά
νηκε πιο Ικδηλα ή εικόνα μιας αλλαγής στην κοινωνικοποίησι, στή στροφή πρός τή
πρακτικής απασχόλησι καί στή δημιουργία μιας απλής έργαζομένης όμάδος. Γιά τά
παιοια αυ^,α επιστευαν άλλοτε πιος «δεν ύπήρχε καμμια ελπίδα.». 'ΙΓ αλλαγή φάνη
κε σε ολα τα παιδια. Εχει οιαλυθή πια η εικόνα πού παρουσίασαν σάν άτομα καί
σάν ομάδα τις πρώτε
ματιν
σαν >
ι
«μαθητ
βάλλον, νά μαθαίνουν, νά ζητούν τήν απασχόλησι, να οιωνουν τήν επιτυχία, νά ζη
τούν τον έπαινο και την προβολή. Μέσα στις Βαθμίδες εμφανίσθηκε ή ομαδική ζωή
καί εργασία.
1
1
Ή πιό μεγάλη έπιτυχία τού «ΣΤΟΓΠΑΘΕΙΟΓ» είναι ή συνύπαρξις πολλών
βαθμιδών νοητικής ύστερήσεως. ΤΙ δημιουργία τής σχολικής κοινότητος έγινε πραγματικότης. Θά τήν δή κανείς στις μορφές τής κοινής σχολικής ζωής, στις έλεύθερες J ) διοργανωμένες εκδηλώσεις (παιγνίδι, εορτές, ψυχαγωγία κ.λ.π.) . Τό κάθε
παιοί βρήκε τή θεσι του, μπόρεσε «νά δώση καί νά πάρη», νά βοηθήση καί ^ά βοηθηθή, νά προβληθή, νά νοιώση ελεύθερο καί άσφαλές. ’Έχουν άναπτυχθή φιλίες, οόλοι ήγετικοί καί προστατευτικοί.
'
1 1
“Ολα τά παιδιά έχουν^ συνειδητοποιήσει τή μικρή ομάδα τής Βαθμίδος τους
καί τη^ μεγάλη σχολική ομαδα. Αγαπούν τό σχολείο τους καί τό προσέχουν. Τό
«ΣΤΟΙΠΑΘΕΙΟ» απεδειξε την έπιτυχία τού μικρού Ιδρύματος μέ τον
τον σπιτικό
σπ
οικογενειακό χαρακτήρα.
ννπ λ
*αι Ί εργασία κυλάει εκεί δπως σέ μία μεγάλη οικογένεια. Τό
ΠΛΘΕΙΟ» έδωσε μεγαλύτερη σημασία στον ανθρώπινο παράγοντα, στή ζε-
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στή ανθρώπινη επαφή, άπέφυγε τήν παιδαγωγική αυθεντία, τή μηχανική άσκησι,
τή γύμνασι. "Ολα τα μέλη τοϋ προσωπικού παίζουν τον ρόλο τοΰ γονεϊκοΰ προτύ
που. "Ενα από τά πιο χαρακτηριστικά επίσης επιτεύγματα είναι τό ξύπνημα τής
χαράς για άπασχόλησι καί πιο ειδικά, ή τάσις για πρακτική εργασία των μεγα
λύτερων παιδιών.
Επιστημονικός σύμβουλος καί διευθύντρια τοϋ «Στουπαθείου» είναι ή κυρία
Α. Ποταμιάνου, ύποδιευθύντρια, ή κυρία Α. Πιστικίδου, σύμβουλος - ψυχίατρος ο κ.
Ν. Παπαναστασίου, κοινωνική λειτουργός ή δ) νίς Ε. Φακίνου, ειδικοί παιδαγωγοί,
αί κυρίαι Ν. Σαμανίδου, Μ. Ρώτα - Μπάστα, Κ. Καρακώστα, ή δ) νίς Κωνσταντινίδου, καί δ κ. Α. Κερκινέογλου, γυμναστής δ κ. Ν. Καρα'ί'σκος καί φυσικοθεραπεύτρια ή κυρία Κ. Φραγκοπούλου. Τά παιδιά πού φοιτούν στό «Στουπάθειο» πληρώ
νουν κατά μήνα 1200 - 1500 δραχμές.
Μέ τήν λήξι τοϋ σχολικού έτους, τήν 15 ’Ιουνίου 1968, ή διεύθυνσις τοΰ «Στου,παθείου», ώργάνωσε μιά μικρή, αλλά τόσον εντυπωσιακή εορτή, ή οποία έγινεν α
φορμή νά έκτιμηθή σέ γενικές γραμμές ή δραστηριότης τοΰ ιδρύματος. Τήν γιορ
τή ετίμησαν μέ τήν παρουσία τους δ Υπουργός Οικονομικών κ. Άνδρουτσόπουλος,
δ δήμαρχος Χαλανδρίου, τά μέλη τής Ένώσεως Γονέων καί Κηδεμόνων ’Απροσαρμό
στων παιδιών, ο γονείς πολλών παιδιών πού φοιτούν εκεί κ.ά.
Ή γιορτή άρχισε μέ προσφώνησι τοΰ Προέδρου τής ’Εφορευτικής Επιτρο
πής τοΰ «Στουπαθείου» καί Ταμίου τής Ένώσεως Γονέων καί Κηδεμόνων ’Απρο
σαρμόστων Παιδιών κ. Κοκκαλιάρη, δ δποϊος άναφέρθηκε γενικά στό δξύτατο πρό
βλημα τών νοητικά καθυστερημένων παιδιών, στις προσπάθειες πού καταβάλλονται
πάνω στό θέμα αυτό καί ειδικά στό έργο πού συντελεΐται στό «Στουπάθειο» ίδρυμα.
Μετά ώμίλησεν δ σύμβουλος - ψυχίατρος κ. Παπαναστασίου καί τέλος ή Ύποδιευθύντρια κ. Πιστικίδου, κάμνοντας ένα μικρό απολογισμό τοΰ μέχρι σήμερα έργου τοΰ
«Στουπαθείου». Κοινή διαπίστωσις τών δμιλητών είναι δτι τό πρόβλημα τών άπροσαρμόστων παιδιών, είναι ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα πού δέν βρήκε ακόμη τήν ανάλογη
άνταπόκρισι. Θά πρέπει νά άντιμετωπισθή περισσότερο σαν κοινωνικό πρόβλημα, πα
ρά σάν ιατρικό ζήτημα. Τό πρόβλημα αυτό εξεταζόμενο καί από τήν κοινωνική καί
τήν ιατρική του πλευρά, ύπάρχει δυνατότης νά πάρη τον σωστό του δρόμο. Γιά τόν
σκοπό αυτό, χρειάζεται συνεργασία όλων τών άρμοδίων παραγόντων καί πρό παντός
χρειάζονται οικονομικά μέσα, γιά τά δποΐα τόσον οί αρμόδιες υπηρεσίες, δσον καί οί
Ιδιωτικές φιλάνθρωπες εισφορές, πρέπει νά κάνουν εμφανή τήν παρουσία τους.
Στό β' μέρος τής γιορτής τά παιδιά τοΰ «Στουπαθείου», αγόρια καί κορίτσια, έ
δωσαν μέ τόν Ιδικό τους τρόπο τήν εικόνα τής ζωής μιας ήμέρας σ’ ένα νησί. Μέ τήν
προσωπική έπίβλεψι καί καθοδήγησι τοΰ επιστημονικού προσωπικοΰ, τά παιδιά αυτά,
πού ή μοίρα τά κτύπησε λίγο αλύπητα, μάς έπεισαν το τι μποροΰν να προσφέρουν στον
έαυτό τους καί τήν κοινωνία, δταν τύχουν τής καταλλήλου θεραπευτικής παιδαγωγι
κής. ’Οπωσδήποτε ή διαπίστωσις αυτή ήτο μιά χαρωπή νότα γιά τούς γονείς τών
παιδιών, αλλά καί γιά δλους τούς άλλους πού παρακολουθούσαμε τήν γιορτή.
Μέ τήν λήξι τής μικρής γιορτής, επίσημοι καί μή έπισκεφθήκαμε τούς χώ
ρους έργασίας, αναμονής καί ψυχαγωγίας τών παιδιών καί είδαμε δείγματα Αντι
προσωπευτικά τής έργασίας καί τής δυνατότητος πού έχουν στό σημείο αυτό όταν
βρεθούν στό κατάλληλο περιβάλλον καί ακολουθήσουν τήν κατάλληλη θεραπευτική
παιδαγωγική. Ό κ. Υπουργός συνεχάρη θερμότατα τήν κυρία Ποταμιάνου καί τούς
άλλους ύπευθύνους τοϋ «Στουπαθείου» καί ύπεσχέθη νά ένισχύση τούς σκοπούς τοΰ
ιδρύματος.
Θά μπορούσε κανείς νά γράψη πολλά γιά τήν ζιυή αυτών τών απροσαρμόστων
παιδιών, δείχνοντας έτσι μιά μικρή εικόνα τοΰ δλου κοινωνικού αύτοΰ θέματος. Τά
αίσθήματά μας δμως τις λίγες στιγμές πού ζήσαμε εκεί, ύπέστησαν ισχυρότατο κλο
νισμό. Παρακολουθήσαμε βουβά ένα μεγάλο πόνο, παιδιών καί γονέων. Συμπονέσαμε δσο μάς ήτο δυνατόν. Τό μόνο πού μάς απομένει είναι, άφοΰ πρώτον εύχαρι-
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( Συνέχεια από τό προηγούμενο)

Οι άπολογίες τις όποιες έλαβε στήν Ασφάλεια τήν ίδια έκείνη μέρα τής διαλευκάνσεως^ό ανακριτής Ρουμελιανάκης δπως είπαμε, ήταν εντελώς πρόχειρες καί
α,ύτο για να δεθούν οι ομολογίες που είχαν κάνει οί ένοχοι στήν Γενική 'Ασφά
λεια τή^ νύχτα, πού είχαν έξετασθή ενόρκως ώς μάρτυρες μόνον. Ά λ λ ’ υστέρα από
αΰτες τις πρόχειρες απολογίες ο άνακριτής κατάλαβε δτι έπρεπε νά πάρη έκτενέσιερες και λεπτομερέστερες απολογίες, για να διευκρινισθοΰν ώρισμένες ασάφειες
και αντιφάσεις και στις ενορκες καταθέσεις καί σ’ εκείνες τις πρόχειρες άπολογίες.
Μία των σπουδαιότερων αντιφάσεων είναι καί τό ζήτημα τοΰ κάρρου. Ή πε
θερά, ή σύζυγος καί ό Μοσκιός, καί άκόμη καί ή υπηρέτρια Γιαννούλα Πέτρου,
^στίς πρώτες εκείνες άπολογίες τους ίσχυρίσθησαν δτι τό'πρωί τής μεθεπομένης τού
εγκλήματος, δηλαδη την περασμένη Δευτέρα, είχαν ευρεθή πια σέ άπόγνωσι, γιαφΐ παρ’ δλο τό χειμωνιάτικο κρύο τό πτώμα θά βρωμούσε πιά καί θά έκινδύνευαν
νά προδοθοΰν από τή μυρωδιά καί μόνο καί νά ανακαλυφθούν. ΓΓ αδτό ή Κάστρου
αναγκάσθηκε νά φωνάξη τό «φίλο της» Μαγουλόπουλο, ό όποιος έκ των υστέρων
καί χωρίς νά έχη άνακατευθή στό κυρίως έγκλημα άνέλαβε νά τήν βο'θήση.' Ό
Μαγουλόπουλος λοιπον στις 9 η ωρα το βραου τής Δευτέρας βρήκε ένα καρραγωγέα
καί μ’ αυτόν καί τόν Μοσκιό, πήραν τά πακέττα μέ τό πτώμα γιά νά τά πετάξουν
καί νά τά Ιξαφανίσουν.
Ό Μαγουλόπουλος παραδέχθηκε δτι ή έρωμένη του Κάστρου τού ώμολόγησε
πράγματι γιά τό έγκλημα, άλλ’ άρνήθηκε δτι αυτός έφερε τόν καραγωγέα ή δτι
τόν ήξερε κάν. Καί λόγω άκριβώς τής άρνήσεως τοΰ Μαγουλόπουλου νά αποκαλύψη τόν συνένοχον αυτόν, τό δνομα τοΰ καραγωγέα ήταν ακόμα άγνωστο. Καί φυ
σικά δεν είχεν έπιτευχθή ακόμα ή σύλληψίς του.
Σκέψις προς στιγμήν νά έγένετο άναπαράστασις τοΰ εγκλήματος, μεταφερομέ—

στήσουμε δλους τους αρμοδίους τοΰ K.W.Y.E., τής Ε.Γ.Κ.Α.Π. καί τοΰ «Στουπαθείου» για τις πληροφορίες που πρόθυμα μας έδωσαν καί τούς συγχαρούμε συγχρόνως
γιά τό έργο πού έπιτελοΰν, νά κάνουμε μιά εκκλησι σ’ δλους τούς φίλους αναγνώ
στες νά συμπαρασταθούν ολόψυχα καί δσο οί δυνάμεις τους οί οικονομικές τό Επιτρέ
πουν, ατούς σκοπούς καί τις επιδιώξεις τοΰ Κ.Ψ.Τ.Ε. καί τοΰ «Στουπαθείου». Όποιαδήποτε καί δσηδήποτε συμμετοχή μας, θά είναι οπωσδήποτε εκδήλωσι άγάπης
γιά τόν πάσχοντα συνάνθρωπό μας. Θά είναι μιά νότα αισιοδοξίας γιά τήν επιτυ
χία τών προσπαθειών δλων εκείνων πού αγωνίζονται γύρω άπό τό κοινωνικό πρό
βλημα μέ τό όποιον Ασχοληθήκαμε.
/. ΡΑΪΚΟΣ
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νων στό σπίτι τοΰ «Χαροκόπου» των δραστών από τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν. Καί
μέ αύτήν τήν γνώμην, τήν οποίαν είχαν παρουσιάσει οΐ εφημερίδες, χωρίς νά έχουν
καί καμμ:α επίσημη ανακοίνωση το σπίτι τοΰ εγκλήματος είχε πολιορκηθεΐ από
πληθη κοσμου, τα οποία έπερίμεναν τούς φονιάδες μέ διαθέσεις νά τούς λυντσά
ρουν. Η Γενική ’Ασφάλεια, διαπιστώνοντας τό γεγονός, εσπευσε άμέσως νά κινη
τοποίηση καί νά στείλη ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, νά φρούρηση τό σπίτι τοΰ
Άθανασοπούλου καί συγχρόνως νά γνωστοποίηση μέ τον τύπον δτι άν θά γινόταν
ή δχι ή άναπαράστασις, δέν ήταν πλέον ίοικόν της ζήτημα, αλλά τοΰ έπιληφθέντος τής ύποθέσεως άνακριτοΰ, δ όποιος καί θά εκρινεν άν μετά τις πλήρεις πλέον
ομολογίες των ένοχων, εχρειάζετο πλέον νά γίνη ή οχι άναπαράστασις τοΰ εγκλή
ματος, ή οποία, κατά τήν γνώμη των Ιπιληφθέντων τής ύποθέσεως αστυνομικών
ήτο μάλλον περιττή. Ό κόσμος δμως έτρόμαξε νά διαλυθή καί νά φύγη άπό τήν
συνοικίαν τοΰ Χαροκόπου.
Στό άναμετα,ξύ εγνώσθη δτι στό έγκλημα είχε άνακατευθή καί μία μάγισσα.
Πριν ακόμα διαλευκανθή τό έγκλημα καί δμολογήση δ Μοσκιός πρώτα καί ύστερα
οί άλλοι κατηγορούμενοι, δ ύπαστυνόμος Τσιμπιδάρος, πού υπηρετούσε τότε στην
Γενική Ασφάλεια καί ήταν ένα άπό τά καλύτερα στελέχη της καί πού δυστυχώς
έφυγε πρόωρα άπό τό ’Αστυνομικό Σώμα γιά νά μετανάστευση στήν ’Αμερική ο
πού είχε τούς δικούς του καί νά γίν ύστερα καί Γραμματεύς τής Ε λληνικής Κοινότητος Νέας Ύόρκης, άνέκρινε κατά τρόπον έξαντλητικόν ήμέραν καί νύκτα, δια
δεχόμενος άλλους άστυνομικούς, τήν υπηρέτρια Γιαννούλαν Πέτρου, ελπίζοντας νά
τήν κάνη νά «σπάση» καί νά προβή σέ δαολογίες ή έστω σέ τίποτε άνακαλύψεις.
Καί σέ μιά άπό τίς άτελεύτητες εκείνες μακροσκελείς καταθέσεις της άπό τον κ.
Τσιμπιδάρον, ή Γιαννούλα άφήκε νά τής διαηύγη δτι ή Κάστρου συνεδέετο πολύ
στενά μέ μίαν μάγισσα, κάποια κυοά - Λένη, ή δποία έμενε τότε σέ ένα χαμόσπιτο,
στήν τότε ύπάργουσα συνοικία «Χαμόστερνα». κάπου μεταξύ Χαροκόπου καί των
τότε φυλακών Συγγροΰ, εδώθε άπό ένα γεφυράκι, έπάνω στό ρέμμα τοΰ Κηφισσοΰ
πού έσώζετο τότε άκάλυπτο στην άραιοκατοικημένη Iκείνη συνοικία. Ή υπηρέτρια
είχεν δμολογήσει τότε στον κ. Τσιμπιδάρο δτι ποό τοΰ ένκλήματος ή Κάστρου Iπεσκέπτετο τήν «κυρά - Λένη τή μάγισσα» καί τήν πλήρωνε γιά νά τής κάνη μά
για μέ τά δποία θά έκανε τον άνδρα τ"ς νά γυρίση γρήγορα άπό τόν Καναδά καί στό
έν τώ μεταξύ νά ξαναρχίση νά τής στέλνη χρήματα.
Ό ύπαστυνόμος Τσιμπιδάρος ά®οΰ άνέωερε αυτήν τήν πληροφορία στον διοι
κητή τής ’Ασφαλείας κ. Κουτσουμάρη καί πήρε τήν συγκατάθεσί του, ξαμολύθηκε
άμέσως. ’Αναστάτωσε δλη τή συνοικία άπό τοΰ Χαροκόπου καί πίσω άπό τήν εκεί
Οίκοκυρική Σχολή καί βρήκε τό άντρο τής μάγισσας τής Κάστρου, τής περίφημης
κυρά - Λένης, ή δποία ήταν άλλως τε πασίγνωστη σ ολόκληρη τή συνοικία γιατί
έκανε καί τήν εμπειρική γιάτρισσα καί τή μαμμή άκόμα. ΤΠταν δηλαδή αυτόχρη
μα έκεΐνο πού έλεγε μιά παμπάλαια λαϊκή παροιμία δτι ή κακιά γυναίκα, ή π... ό
πως τήν λέει μέ τό όνομά της, «σαν γεράσ - οκτώ επαγγέλματα θ’ άλλάξη. Γιάτρισσα, μαμμή, πλύστρα, μάγισσα, χάρτου, καφετζοΰ, μπαρμπερίστρα καί τσακίστρα».
Καί γιά τούς μή γνωρίζοντας σημειώνω δτι μπαρμπερίστρες τόν παλιό καιρό λέγαν
όσες γυναίκες εκαλούντο ατούς ασθενείς γιά νά κόώουν βεντούζες καί τσακίστρες
πάλιν οΐ ηλικιωμένες εκείνες γυναίκες πού είχαν τήν ύπομονή νά κάνουν τό «κα
νονάκι)», δηλαδή ώρισμένα λούκια στρογγυλά στις άκρες των φραμπαλάδων δταν
σιδέοωναν τά γυναικεία εσώρουχα καί πρό πάντων τά ,μεσοφόρια καί τά δποία α
παιτούσαν ύπομονή καί έπιτηδειότη,τα.
"Οταν δ ύπαστυνόμος Τσιμπιδάρος έπέδραμε στό άντρο έκεΐνο τής κυρά - Λέ
νης τής μάγισσας, στάθηκε τυχερός, γιατί βρήκε τήν κυρά - Λένη νά κάνη τά μά-
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για της. Είχε δηλαδή κάνει μέ κερί ενα ομοίωμα ανθρώπου, στο όποιον Ικανέ μά
για τρυπώντας το μέ καρφίτσες για να τοϋ προκαλέση κακό μέ την έπέμβασι τών
πνευμάτων καί έτσι νά εξυπηρέτηση τήν πελάτισσα της εκείνη πού ήθελε νά κάν/]
κακό καί νά καταστρέψη τό πρόσωπο πού απεικόνιζε τό κέρινο άγαλματάκι. Ό Τσιμπιδάρος κατέσχε αμέσως τό κέρινο άγαλματάκι καί ενα σωρό άλλα μάγια, φίλτρα
καί ξόρκια πού βρήκε μέσα στην φτωχοκάμαρά της, άλλα δεν ένδιαφέρθη καθόλου
νά διαπίστωση τό άδίκημα τής μαγγανίας, για τό όποιον ή κυρά - Λένη έτρεμε, για
τί φοβόταν τήν παραπομπή της στό αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο καί τήν βέβαιη πιά
καταδίκη της. Ό κ. Τσιμπιδάρος έφρόντισε νά τήν καθησυχάση λέγοντας:
—■ Μή σέ νοιάζει κυρά - Λένη. Μή φοβάσαι γ ι’ αυτό πού νομίζεις. Θά στα
χαρίσω αύτήμτή φορά, αν μοΰ πής τήν άλήθεια σ’ αυτό πού θά σέ ρωτήσω καί μοΰ
δώσης δσες πραγματικές πληροφορίες ξέρεις.
— Θά σοΰ πώ δ,τι θέλεις άστυνόμε μου, είπε ή κυρά - Λένη.
— ’Όχι δ,τι θέλω, άλλα τήν άλήθεια καί δλη τήν άλήθεια.
Καί έμπήκε άμέσως δ ύπαστυνόμος στό ψητό, λέγοντας:
— Ξέρω καλά δτι εχεις μιά πελάτισσα καλή πού μένει εδώ στοΰ Χαροκόπου.
Τήν ’Άρτεμι Κάστρου. Είναι άλήθεια;
— Αλήθεια είναι. Τί θέλεις νά μάθης γι’ αυτή;
— ’Από πότε τήν εχεις πελάτισσα καί τί σοΰ ζήτησε νά κάνης.
— Είναι παλιά πελάτισσά μου. Στήν αρχή μοΰ ζήτησε νά τής κάνω μάγια γιά
νά κερδίση καί πάλι τήν άγάπη τοΰ άντρός της πού εμενε στον Καναδά καί νά τον
κάνω νά γυρίση πάλι καί νά σμίξη μαζί της. Αυτό τής τό ύποσχέθηκα καί τής εί
πα δτι θά ξόρκιζα τον Κάστρο ώστε νά πισωστρέψη ή άγάπη του γι’ αυτήν. "Υστερα
μοΰ έκανε κουβέντα γιά τον γαμπρό της. Τής είπε δτι ήταν ενα τέρας σωστό καί δτι
άν εδρισκε κανένα φάρμακο νά τοΰ δώση νά τόν φαρμακώση καί νά τον πεθάνη,
προθύμως θά τοΰ τό έδινε. ’Επίσης τής έλεγε δτι πάσχιζε νά βρή άνθρωπο νά τόν
βαλη νά τόν ξεκάνη. ’Επίσης ή κυρά Λένη άπεκάλυψεν δτι ή Κάστρου τήν έπεσκέφθηκε στό σπίτι της γιά τελευταία φορά, τό πρίϋί τής γιορτής τών Θεοφανείων, δταν
δηλαδή πάνω κάτω βρισκόντουσαν τά πακέττα μέ κομματιασμένο τό πτώμα τοΰ Ά θανασόπουλου στήν κοίτη του Κηφισσοΰ. Καί τότε ή Κάστρου, λόγου γενομένου ε
ξέφραζε τή χαρά της γιατί δ γαμβρός της επί τέλους, είχε σκοτωθή από ενα συγ
γενή της.
Δηλαδή ή Κάστρου στήν κυρά Λένη, τή μάγισσα τοΰ Χαροκόπου, ώμολόγησε
αυθορμητως τό έγκλημα, την ώρα πού άνεκαλύπτετο τό πτώμα καί πριν έπιληφθοΰν
ανακρίσεων καί ερευνών ο! άστυνομικές άρχές. Καί ή κατάθεσις τής κυρά Λένης
έθεωρήθη ώς μία επί πλέον δμολογία τής Κάστρου διά τήν διάπραξιν τοΰ εγκλή
ματος και τόν ύπ αυτής κύριον ρόλον τόν όποιον διεδραμάτισεν εις αυτήν.
Εκ τής ειδικής έρεύνης τήν οποίαν τότε ένήργησαν οί αξιωματικοί τής ’Α
σφαλείας οια ιο παρελθόν τοΰ νεαροΰ αυτουργού Δημ. Μοσκιοΰ εξηκριβώθη δτι τό
μειρακιον εκείνο είχε κακόν, οιεστραμμενον, ατιθασσον καί βίαιον χαρακτήρα κοί ό
τι ήτο ψυχικώς πεπορρωμένος. ^Λόγω τής διαγωγής του διαρκώς άπεβάλλετο άπό
το 1 υμνασιον τής Κεφαλληνίας όπου έσπούδαζε καί ενα έτος προ τοΰ εγκλήματος διά
βαρυτατον παράπτωμα άπεβλήθη διαρκώς άπό τό γυμνάσιον τής πατρίδος"του.
, ο Μοσκιός είχεν έλθει άπό τήν Κεφαλληνίαν μέ τήν μητέρα του ενα μήνα προ
του εγκλήματος καί λόγω τής στενής των συγγένειας μέ τήν Κάστρου έφιλοξενήθησαν και οι ουο των εις τό σπίτι τοΰ δυστυχούς Άθανασοπούλου. Μετά τινας ήμέρας έφυγαν ^και οί ούο των διά τάς Πάτρας διά νά αναχωρήσουν άτμοπλοϊκώς δι’
Αμερικήν, οπού ήτο εγκατεστημένος δ πατέρας τοΰ Μοσκιοΰ. Ά λ λ ’ ή μέν μητέρα
του Μοσκιοΰ ήδυνήθη νά άναχωρήση προς συνάντησιν τοΰ συζύγου της ένώ διά τόν
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Vcapov Μοσκιον δεν επετράπη ή άναχώρησις διότι, δέν είχε τακτοποιηθή ή άδεια
εισόδου του^ εις τήν ^ Αμερικήν. Ούτω δ Μοσκιός ήναγκάσθη νά έπιστρέψη μόνος
από τάς ΙΙάτρας καί εγκατεστάθη καί πάλιν εις τό μοιραΐον σπίτι τοϋ Χαροκόπου
^δολοφονησε^
Λθανασόπουλον διαπράξας τό πλέον έντυπωσιακόν έγκλημα
^ής Ελλάδος. Και εκεί ή κατα πολύ μεγαλύτερα από αυτόν πρωτεξαδέλφη του ’Άρι,ομις Κάστρου, κατωρθωσε νά άσκηση έπ’ αυτού ολόκληρον την επιρροήν της, ώ
σιε να τον πειση να διαπράξη το έγκλημα. Ό νεαρός Μοσκιός μάλιστα δταν διαπί·
στωοεν δτι δ μακαρίτης Αθανασόπουλος κατόπιν τής γνωστής διαφωνίας μέ τήί
Φουλαν είχε φύγει από τό σπίτι τής Χαροκόπου καί έμενε εις τό ξενοδοχεΐον «Μπριστολ» αγανακτούσε και εξεφραζε την δυσφορίαν του πώς αργούσε νά έπιστρέψη δ
Αθανασοπουλος εις το σπίτι του γιά νά τόν σκοτώση καί νά φανή έτσι στην έξαδέλφη του Κάστρου και στήν ανηψιαν του Φουλαν δτι ήταν πραγματικός άνδρας.
ίόκ των υστέρων και μέσα στά κρατητήρια τής Γενικής ’Ασφαλείας κατ’ άρχάς δ Μοσκιός μετεμελεϊτο καί εις συνομιλίας του μέ αστυνομικούς υβριζ
ύβριζε πλέον
εον
απροκάλυπτα καί καταριότανε την ξαδέλφη του καί τη Φούλα πού τις ακούσε καί
εγινε εγκληματίας. Κξηκριβωθη ακόμα, δτι δταν έγύρισε από την Κεφαλληνία γιά
νά φύγη για την Αμερικήν έφερεν επάνω του πάντοτε ένα πιστόλι. Μέ έκεϊνο πού
διέπραξε το έγκλημα. Ιελος ελεχθη από συμμαθητάς του δτι εις τήν Κεφαλληνί
αν είχε κατηγορηθή οια μικροκλοπάς καί δτι δΓ αυτό ίσως εΐχεν άποβληθή από
τό γυμνάσιον.
Ιο απόγευμα τής Κυριακής 11 Ιανουάριου εις τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν έλήφθησαν συμπληρωματικά! καταθέσεις των κατηγορουμένων οί όποιοι πλέον έφ’ ό
σον απηγγελθη εναντίον τους κατηγορία μπόρεσαν νά επικοινωνήσουν πλέον εκτός
τού κ. ΙΙαπαδακη και με τους άλλους συνηγόρους τους. Οί τελευταίοι χυτοί, αφού
έλαβαν γνώσιν των ομολογιών των κατηγορουμένων καί άντελήφθησαν ότι ήταν
απολύτως αδύνατον πλέον νά τάς άρνηθοΰν ή νά τάς τροποποιήσουν προσεπάθησαν
πλέον νά ελαφρώσουν τήν θέσιν των καί τούς συνεβούλευσαν εις τάς τακτικάς των
απολογίας, τάς οποίας θά έζητοΰσαν θεωροΰντες τάς μέχρι τοΰδε γενομένας ώς ελ
λείπεις νά ίσχυρισθοΰν δτι τό θύμα πρό τού φόνου είχε υβρίσει σκαιώς τήν πενθεράν του καί τήν Φούλαν.
Εις τάς νέας αύτάς καταθέσεις οί δράσται ίσχυρίσθησαν δτι δ ’Αθανασόπουλος
έξύπνησεν εις τις 4 1/2 τό πρωί καί δτι ήρχισε τάχα νά ύβρίζη σκαιότατα τήν πενθεράν του καί τήν γυναίκα του. Τις έλεγε παλιογυναίκες τής έσχατης υποστάθμης
καί τούς βλασφημοΰσε τά θεία. Ή σύζυγός του, κατά τήν νέαν αυτήν εκδοχήν, έννευρισμένη από τις αλλεπάλληλες αυτές σκηνές που προκαλοΰσε εναντίον της κα
θημερινώς σχεδόν δ άντρας της ώρμησεν έξαλλη καί βγήκε από τήν κάμαρα μόνο
μέ τη νυχτικιά της καί φώναξε στή μάννα της, στό Μοσκιό καί στήν υπηρέτρια,,
πού είχαν ξυπνήσει καί είχαν τρέξει στό χώλ άκούγοντας τούς καυγάδες τού ζεύ
γους καί τις βρισιές καί τις βλαστήμιες τού Άθανασόπουλου.
— Απαλλάξτε με πια επι τέλους απο αΰτο το μαρτύριο. Δέν αντέχω πιά νά
υποφέρω τόν άνδρα μου.
(Συνεχίζεται)
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Δύο μεγάλο, «πούλμαν» ήσαν σταματημένα προ τής κεντρικής εισόδου τοϋ Ε 
θνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου^ μας, τήν 13.30' ώραν τής 8.6.1968. Τό Τμήμα
Δημοσίων Σχέσεων τού Αρχηγείου Αστυνομίας ΙΙόλεων είχε προγραμματίσει τριή
μερον εκπαιδευτικήν και ψυχαγωγικήν εκδρομήν υπαλλήλων τού Υπουργείου Δν;μ.
Ιάςεως, διά την Πελοπόννησον, ΐ ά «πούλμαν» έπερίμεναν τούς εκδρομείς. Μεταξύ
αύ^.ών και ό γραφών. Τήν 14.15 ώραν έίμεθα έτοιμοι. Χαρούμενοι καί γεμάτοι
«κέφι» όλοι μας, διότι μάς έδιδετο μία θαυμασία ευκαιρία, διά νά άποφύγωμεν τήν
.ύρβην και τήν βιοπάλην τής μηχανοκινήτου αθηναϊκής ζωής καί νά έξέλθωμεν
πρός τήν ώραιαν ελληνικήν επαρχίαν, νά άναπνεύσωμεν τον καθαρόν της αέρα, α
μέριμνοι από ύπηρεσιακάς σκέψεις καί οχλήσεις, κατελάβαμε τάς θέσεις των αυτο
κινήτων, αφού εγινεν ένα γρήγορον προσκλητήριον.
Επικεφαλής μας ό κ. ϊπαρχηγός τού ’Αστυνομικού Σώματος, μετά τής εξαί
ρετου κυρίας ^τρατή, ό τοϊς πάσι γνωστός διά τήν ευγένειαν του καί καλωσύνην,
οια να ανώτερα ψυχικά του χαρίσματα, άνθρωπος - ήγήτωρ. Παρ’ αυτόν δ Άστυνομικος Διευθυντής κ. Γεώργιος Άλεξανδρής καί ή σύζυγός του κ.Πιπίτσα Άλεξανδρί).
Ui άλλοι τής εκδρομής:^ 1 γειον. Δ) ντής κ. I. Ινατσάνης, ’Αστυνόμοι κ.κ. Τζίμας, 1 αφτοπουλος καί δ γράφων, Τπαστυνόμοι κ.κ. ΙΙανουτσόπουλος, Άγλαμίσης
και 1 Μακρής, ΓπαρχιφυΑακες κ.κ. X. Λαζαράκης, Ν. Μανοηλάρης, II. Μεντελόπουλος, Ν. Ράπτης, Π. Σοφιανόπουλος, I. Φαρδέλος, Α. Χαρλαύτης, ’Αστυφύλα
κες κ.κ. θ Αποστολακούλης, I. Βελισσαράκος, Ν. Ήλιάδης, Ε. Καλτσάς, Α. Κοτονιας, ιλ. Μανωλιοης, Δ Μαραγκός, Σ. Μαργαρίτης, Δ. Μελέτης, Γ. Μητσάκης,
συνοοευομενος υπο του καθηγητοΰ αδελφού του κ. Δ. Μητσάκη, Ήλ. Ητζιαβίδας, Π.
Οι/ονομου, Ν. Παγωνης, Χρ. Πανουτσος, X. Παπαφύλης, Χ.Ρούμπος, Ν. Στρίγγλος
και Α. Ιασιοπουλος και διοικητικοί κυρίαι καί δεσποινίδες Γ. Πανάγου, Α. ’ΑρβαΓωΤ'των
και Ε' ΜπεΡΥ°^η, μετά μελών των οικογενειών αυτών ή φί.
,20 3 0 ' ώραν έξεκινήσαμεν. Ό κ. Τπαρχηγός μάς εύχεται νά περάσωμε
μο ,ην βοήθειαν .ου Θεου, καλα, ε ι ς τ ψ έκδρομήν μας, παρακαλεΐ δέ νά άκολουθή
σωμο, κα.α .ο ουνατον, με ταίςιν, το δρομολόγιον, διότι αυτό θά συντελέση κατά
πολύ ^είς την επιτυχίαν τής εκδρομής.
1
, Η απ° Ρ-εΡ0^? το^> άστυφύλακος κ. Άλεξανδρή ξενάγησις ήρνισεν από τη
πρώτη, στιγμής, άπο τό κέντρον των ’Αθηνών — τήν 'Ομόνοιαν.
°
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Ο καιρός ήτο θαυμάσιος. Καί όπως διεπιστώσαμεν καί οί οδηγοί τών «πούλ
μαν» ήσαν πεπειραμένοι τεχνίται τοΰ «βολάν». Τούς αξίζει δέ κάθε έπαινος διά
τήν προσεκτικήν, από πάσης άπόψεως, όδήγησίν των.
Μετ’ ολίγον εύρέθημεν έκτος το'ιν ’Αθηνών.
Απο τής πρώτης στιγμής, τα τραγούδια, τά γελοία, τά αστεία, τό «χιούμορ»,
θ
γενικώς επλημμυρισαν τα «πούλμαν». Μετά τόν κ. Άλεξανδρήν έμφανίζονται εις την σκηνήν — εννοώ το μικρόφωνον — δύο εξαίρετοι παλαιοί αστυφύ
λακες. Οί κ.κ. Πανοϋτσος καί Ιίαγώνης. Τά πειράγματα τοΰ πρώτου, εντός πάντο
τε τής εύπρεπείας καί τής σοβαρότητος καί ή αμίμητος παντοειδής μίμησις πλείσ<,ων όσων κατηγοριών προσώπων τοΰ δευτέρου, μάς ενθουσίασαν. 'Ο γράφων είναι
υ/ιοχρεωμενος να τονιση, απο τής θεσεως αύτής, οτι έξεπλάγη. Δέν ήτο ποτέ δυνα
τόν να φαντασθή οτι η Αστυνομία ΙΙόλεων περιλαμβάνει εις τούς κόλπους της τοιαΰτα καλλιτεχνικά ταλέντα — αφανείς προσωπικότητας, οί'τινες, εάν έτρέπόντο
^Ρ^ς μιαν άλλην κατευθυνσιν τής κοινωνικής οραστηριότητος — εννοώ τό θέατρον
— θά είχον άναμφισβητήτως μίαν θαυμασίαν, τις οΐδε δέ πόσον μεγάλην — έξέλιξιν.
Εις τό^ μικρόφωνον επίσης εμφανίζεται από τής πρώτης στιγμής καί ή κ. ΙΙιπίτσα Αλεξανδρή, σύζ. τοΰ Ά στυν. Δ) ντοϋ κ. Γ. Αλεξανδρή. Μάς απήγγειλε ποιή
ματα, ανεφερεν ανέκδοτα, τά σπουδαιότερον δέ, διηγήματα φιλοσοφικού περιεχομέ
νου, τά οποία διέκρινεν άψογος κομψότης έκφράσεως, βάθος εννοιών καί τόνος φω
νής τοιοΰτος, ώστε ya εΐμεθα δλοι «κρεμασμένοι» από τήν γλώσσαν της. Ξεναγούμενοι λοιπόν υπό τοΰ άστ) κος κ. ’Αλεξανδρή, διασκεδάζοντες από τά τερπνά, ωραία
καί αμίμητα των κ.κ. Ιίανούτσου καί ΙΙαγώνη ευχαριστούμενοι ή συγκινούμενοι
α,η,ο τα οσα ωραία ηκουοντο εκ στόματός τής Κας Αλεςανδρή, έπεράσαμε τά διαδε
χόμενα τό ένα μετά τό άλλο τοπία τής Δυτικής ’Αττικής Χερσονήσου, άποθαυμάζοντες τήν ομορφιάν τής υπαίθρου καί έφθάσαμεν εις τόν ’Ισθμόν τής Κορίνθου, ο
πού ρσταθμεύσαμεν, διά νά άπολαύσωμεν τοΰ μεγαλείου του, νά ξεκουρασθοΰμε έπ’
δλίγον καί νά ίκανοποιήσωμεν άπαίτησιν τής διαμαρτυρομένης γαστέρος, προσφέροντάς της τά ωραία σουβλάκια τοΰ Ίσθμοΰ. Δαφνί, Σκαραμαγκάς, Έλευσίς, Μέ
γαρα, Κακία Σκάλα, γραφική Κινέττα, “Αγιοι Θεόδωροι, Καλαμάκι, είναι αί γνωσταί κωμοπόλεις καί χωρία έκ τών οποίων διήλθομεν πριν φθάσωμεν εις τήν Κό
ρινθον.
Από τής στιγμής εκείνης εΐμεθα πλέον έντός τής μεγάλης μας καί ωραίας
Πελοποννήσου, ^τοΰ Τμήματος αυτοΰ τής έλληνικής γής, μέ τήν έναλλασσομένην,
σομενην,
ποικίλην καί ίδιότροπον, άπερίγραπτον, φύσιν της.
Τά ποΰλμαν τρέχουν... δλο τρέχουν... διά μέσου ής Κορινθιακής παραλιακής
καταφύτου πεδινής λωρίδος, μέ τά ωραία δαντελλωτά ης ακρογιάλια. ’Από τό άλλο μέρος «οί πλαγιές» τών βορείων Πελοποννησιακών όρέουν κατάφυτοι, άπό πάσης
φύσεως βλάστησιν.

οιαφερουν
λα τμήματα τής γής. ’Έτσι έπεράσαμε τό Βραχάτι, τό Ινιάτο, τό Ξυλόκαστρο, τό
Καμάρι καί τά άλλα πνιγμένα μέσα εις τό πράσινον μικρά «χωριουδάκια» τής Κο
ρινθίας, Ινώ γύρω μας έφευγαν βιαστικά όμορφοι λοφίσκοι, χαράδρες, κοιλαδίτσες
μικρά βουναλάκια... καί έφθάσαμεν εις τό κατάφυτον άπό πρασινάδα «Δερβένιον»,
τήν κωμόπολιν αυτήν τής Κορινθίας, δπου τήν ήμέραν τής Άναστάσεως τοΰ Κ υ
ρίου, έν έτει 1944, βάρβαροι αντίχριστοι — κομμουνισταί, κατ’ όνομα δέ “Ελλη
νες, οι οποίοι οεν επιστευσαν ποτέ εις την Ελλαδα καί τούς οποίους δέν ενώνει τ ί
ποτε μέ τήν Ε λληνικήν γήν, μέ τήν «Ελλάδα τών Ελλήνων Χριστιανών», διέπραξαν έν άπό τά μεγάλα άνοσιουργήματά τους, κατεκρεούργησαν δηλαδή κατά τρό

πον άπάνθρωπον, 40 αθώους συναδέλφους μας, οί όποιοι, μόλις άποφοιτήσαντες εκ
τής Σχολής, μετέβαινον εις ΙΙάτρας διά νά άναλάβουν υπηρεσίαν. Καί τήν στιγμήν
εκείνην, έκ τοΰ υποσυνειδήτου μας, πόσαι αληθώς, αναμνήσεις δεν έπανήλθον εις
τήν συνείδησίν μας, διά νά μάς κάμουν νά κλίνωμεν εύλαβώς τό γόνυ πρό τής ίεράς μνήμης των ουτω άπωλεσθέντων συναδέλφων μας...
’Άλλος σταθμός μας ήτο τό Αίγιον, ή ωραία πρωτεύουσα τής επαρχίας Αίγιαλείας, μέ τήν μεγάλην ελληνικήν χαρτοβιομηχανίαν. ’Εδώ καί ή έκκλησία τής Πα
ναγίας τής Τρυπητής, μέ τήν θαυματουργόν εικόνα της, πρό τής οποίας ύπεκλίθημεν καί τήν έπροσκυνήσαμεν.
Τήν 7ην ώραν έφθάσαμεν εις τάς Πάτρας, τήν ώραίαν πρωτεύουσαν τής Ηελοποννήσου, τήν νύμφην τοΰ Πατραϊκοϋ, τήν μεγάλην πόλιν τής Ελλάδος με τόν
μέγαν, δι’ ολόκληρον τήν Μεσόγειον, λιμένα της.
Εις τάς Πάτρας, δλη σχεδόν ή ’Αστυνομία Πόλεων, έχουσα επί κεφαλής τόν
διακεκριμένον άνώτατον αξιωματικόν τοΰ Σώματος, τόν Διευθυντήν της κ. Σ. Κάκον,
μάς όπεδέχθη μέ μεγάλην χαράν. Έπεσκέφθημεν αμέσως τόν ναόν τοΰ Α γίου Ά νδρέου, παλαιόν καί νέον. Καί έστάθημεν έκπληκτοι, πρό τοΰ θαύματος τούτου τής
συγχρόνου αρχιτεκτονικής καί καυχήματος τής ελληνικής Χριστιανωσύνης, δπου έκ
στόματος τοΰ ’Αρχιμανδρίτου τής Μητροπόλεως, ένός θαυμάσιου ρήτορος, ήκούσαμεν συγκινητικούς λόγους, τούς οποίους διέκρινεν ή κομψότης έκφράσεως καί τό
βάθος εννοιών, άναφερόμενος δέ εις τόν Πρωτόκλητον τοΰ Κυρίου ’Απόστολον καί
τόν τοΰ Κορυφαίου αύτάδελφον, τόν θειον Άνδρέαν. ’Αμέσως κατόπιν μετέβημεν εις
τά «Ψηλά Αλώνια», δπου ή θαυμασία ’Αστυνομική Λέσχη, εντός τής οποίας μάς
προσεφέρθησαν ωραία αναψυκτικά. Καί ή εύχαρίστησίς μας ήταν πραγματικώς συ
γκινητική. Μάς συνεκίνησε πάρα πολύ ή από μέρους τών συναδέλφων τών Πατρών έκδήλωσις προς ημάς τής συναδελφικής των αγάπης. Δι’ δ καί θεωροΰμεν
χρέος μας νά εύχαριστήσωμεν ιδιαίτατα, από τής θέσεως αυτής, όλους τούς συνα
δέλφους τής Ά στυν. Δ) νσεως Πατρών, μέ πρώτους τούς κ.κ. Διευθυντήν ’Αστυνο
μίας καί 'Υποδιευθυντήν αυτής, διά τήν θερμήν καί άνυπόκριτον υποδοχήν, τής ό
ποιας έτύχομεν από μέρους των.
'Ύστερα από μίαν περίπου ώραν άφήνομεν τάς Πάτρας, διά νά συνεχίσωμεν
τήν περιήγησίν μας. Είσερχόμεθα εις τόν μεγάλον κάμπον τής ’Ηλείας, μίαν εύφορωτάτην περιοχήν τής ελληνικής γής. Τά «πούλμαν» τρέχουν ολοταχώς μέσα εις
εν καταπράσινον περιβάλλον. Σχεδόν έχει νυκτώσει. Διακρίνομεν, όμως, δπως εις
κινηματογραφικήν ταινίαν, σπίτια, καταστήματα, δένδρα, κήπους αγροκτήματα μέ
παντός είδους καλλιέργειας, ζώα διάφορα, τροχοφόρα πάσης κατηγορίας. Τά το
πία μάς μαγνητίζουν. Τό μάτι δέν χορταίνει νά βλέπη καί ν’ άπολαμβάνη. Αυτά
είναι τά μέρη τής Κάτω Ά χαΐας, Μανωλάδος, Λεχαινών, ’Ανδραβίδας, Γαστούνης,
Μυρτιάς καί τόσων καί τόσων άλλων μικρών χωρίων τοΰ κάμπου τής ’Ηλείας, πού
διέσχισαν τόσον γρήγορα, δυστυχώς, τά ποΰλμαν τής έκδρομής μας.
Εις τό βάθος, μακρυά, ένα μικρό χωριουόάκι, τό Έλαιοχώριον, από τό όποιον
όμως έξεκίνησε κάποτε εις νέος τής υπαίθρου, χωρίς μέν μέγα ονομα καί πλούτη,
αλλά μέ πίστιν εις τά εθνικά ιδανικά καί είς τήν ψυχικήν του δύναμιν, διά νά καταστή σήμερον ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝ, ή κεφαλή τοΰ 'Έθνους, είς κρίσιμους διά τήν
χώραν περιστάσεις, ό Σωτήρ καί αναμορφωτής τής Πατρίόος, ό κ. Πρόεδρος τής
Εθνικής Κυβερνήσεως. Είς τον Πύργον τήν ώραίαν πρωτεύουσαν τοΰ Νομοΰ δέν έκαθήσαμεν. 'Έπρεπε νά φθάσωμεν είς τόν προορισμόν μας, τήν ’Ολυμπίαν καί ή
ώρα ήτο οπωσδήποτε περασμένη. Ή ξενάγησις δμως έσυνεχίζετο ανελλιπώς καί
παραστατικώτατα. Επίσης τά τραγούδια, τά αστεία καί ανέκδοτα προσέδιδον τόνον
εξαιρετικής χαράς μεταξύ τών εκδρομέων, οί όποιοι πλέον, ανώτεροι καί κατώτεροι,
άνδρες καί γυναίκες, έγιναν δλοι καλοί φίλοι.
Είς τάς 11 ή ώρα έφθάσαμεν άφοΰ έπεράσαμεν από τά κατάφυτα χωρία Σμύ-
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λαν καί Πελόπιον εις τήν Ολυμπίαν οπωσδήποτε κουρασμένοι. ΔΓ αυτό καί μετά
τό δείπνον, προπάντων δσοι έξ ήμών εΐχομεν καί λιλιπουτείους εκδρομείς, κατηυθύνθημεν εις τά ωραία ξενοδοχεία δπνου, δπου καί διενυκτερεύσαμεν.
Τήν πρωίαν έθαυμάσαμεν μίαν ώραίαν τοποθεσίαν. Εύρέθημεν προ εξαίσιου
πανοράματος χαρίζοντος ψυχικήν χαράν. Τό δλον περιβάλλον τής ’Αρχαίας ’Ολυμπί
ας ξεκουράζει καί γοητεύει. Πρόκειται περί μιας τοποθεσίας ομορφιάς καί γαλήνης
άπεράντου. Τό έπ’ έμοί, μία διάθεσις έκ των ένδον υπαγορευόμενη μέ ήγαγεν εις
τήν σκέψιν «αληθώς ό τόπος αυτός είναι τόπος των θεών, είναι τόπος θείας άπολαύσεως, τόπος πλημμυρισμένος από μυστήριον».
Οί αρχαιολογικοί χώροι καί τό Μουσεϊον ήσαν κλειστά. Ή είσοδος δεν έπετρέπετο πρό τής 9.30' πρίϋϊνής. Δι’ αυτό έκάναμε μίαν μικράν διαδρομήν μέ κατεύθυν
σή πρός Λάδωνα καί έπεστρέψαμεν. Έδώ έθαυμάσαμεν έν τοπίον «άλτειος ζώνης» μέ
άφαντάστως πυκνήν βλάστησιν, δηλαδή μέ δρυς, πεΰκα, βαθύσκιωτα πλατάνια, πρι
νάρια, φιλίκια, όπιοροφόρα πάσης φύσεως, πολλά αρωματικά φυτά καί αγριολού
λουδα, καί πάσης φύσεως καλλιέργειας. Τά μάτια έδώ ξεκουράζονται καί γοητεύ
ονται. Ό ντως, πρόκειται περί μιας υπέροχου φύσεως. "Οταν έπεστρέψαμεν έπεσκέφθημεν τους αρχαιολογικούς χώρους καί τό μουσεϊον. Έδώ φιλόφρονες, ευγενι
κοί καί έπιμελείς ’Ανθυπομοίραρχος καί χωροφύλαξ τής τοπικής Τουριστικής ’Α 
στυνομίας μάς έξενάγησαν καί μάς ώμίλησαν διά τό άρχαΐον ελληνικόν πνεύμα.
Τό μέρος ένθα οί αρχαιολογικοί χώροι, περιβάλλεται από λόφους μέ γνωστότερον τον λόφον τού Κρονίου, κατάφυτον καί κατά τήν αρχαιότητα καί τώρα. Διεκρίναμε τό Άρχαΐον Στάδιον καί τον Ιππόδρομον. ’Επίσης τά έρείπια τού Ναού τού ’Ολυ
μπίου Διός, τής "Ήρας ή Ηραίου καί άλλων οικοδομημάτων, δπως τής Ποικίλης Στο
άς ή Στοάς τής Ήχους, τού εργαστηρίου τού Φειδίου κ.λ.π. Καί ήκούσαμεν έκ στό
ματος τών ξεναγών δτι ή ’Ολυμπία άνεγνωρίσθη πανελληνίως ώς ιερά καί άπρόσβλητος χώρα καί έθεσπίσθη ή έκεχειρία κατά τήν Εερομηνίαν, δηλαδή κατά τον χρόνον
τής τελέσεως τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων. “Οτι οί ’Ολυμπιακοί ’Αγώνες ή τά ’Ολύ
μπια'ήσαν οι έπιφανέστεροι τών τεσσάρων μεγάλων πανελληνίων αγώνων, οίτινες
έτελοΰντο άνά τετραετίαν. "Οτι διήρκουν επί 5 ημέρας καί περιελάμβανον δρόμον,
δίαυλον, δόλιχον, πένταθλον, πάλην, πυγμήν, άρματοδρομίαν τεθρίππου, παγκράτιον, ιπποδρομίας, δρόμον καί πάλην παίδων, οπλίτην δρόμου κ.λ.π. "Οτι εις τού
τους προσετέθησαν καί πνευματικοί αγώνες μεταξύ τών καλλιτεχνών καί τών συγ
γραφέων. Καί δτι ή τελευταία ημέρα τών αγώνων ήτο αφιερωμένη εις τήν στέψιν τών
νικητών, διά στεφάνου καί ιερού κοτίνου. "Οτι τέλος οί ’Ολυμπιακοί αγώνες κατελύθησαν τψ 393 μ.Χ. υπό τού Θεοδοσίου τού Α ', δτε καί ήρχισεν ή έρήμωσις καί ή
έκ τών βαρβαρικών επιδρομών καταστροφή τής ’Ολυμπίας (395 μ.Χ.,) τήν οποί
αν συνεπλήρωσαν δ έμπρησμός τού Ναού τού
Ολυμπίου Διός τφ 426 μ.Χ. κατά
διαταγήν τού Θεοδοσίου τού Β' καί ισχυροί σεισμοί, ιδία κατά τά έτη 522 καί 551
μ.Χ. ενώ αί πλήμμυραι τού Κλαδέου παρέσυραν σύν τώ χρόνψ ολόκληρον τόν Ι π 
πόδρομον καί μέρος τού Σταδίου καί δτι κατά τήν σύγχρονον έποχήν, τή πρωτο
βουλία τού Γάλλου ντέ Κουμπερτιέν άνεβίωσαν οί ’Ολυμπιακοί ’Αγώνες, τελούνται
δέ άπό τού 1896 καί εντεύθεν εις τάς μεγάλας πόλεις τού κόσμου, άνά τετραετίαν
καί τόσα καί τόσα άλλα δτι... ή εκθεσις τών οποίων έκφεύγει, ώς είκός, τών σκοπών
τής παρούσης άφηγήσεως.
Έν συνεχεία εις τό Μουσεϊον έθαυμάσαμεν τό άγαλμα τού Έρμου τού Πραξιτέλους, τό όποιον ατενίζει μέ θεϊκόν μεγαλεΐον χιλιάδας προσκυνητάς, προερχομένους ώς γνωστόν, άπό δλα τά μέρη τής γής.
’Έτσι αφήσαμε τήν αθάνατον ’Ολυμπίαν, αφού έπήραμε μαζί μας «ένα κομ
μάτι» άπό τόν άθάνατον ελληνικόν πολιτισμόν, πρό τού όποιου ολόκληρος ή πεπολιτισμένη άνθρωπότης τής σήμερον ϊσταται έκθαμβος καί σχεδόν ανίκανος-, αν δχι τε
λείως άνίκανος, νά δημιουργήση καλύτερα καί τελειότερα έργα.
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Την 12ην ώραν έφθάσαμεν εις την λουτρόπολιν τοΰ Καϊάφα. Πρόκειται περί
μιας θαυμασίας από πάσης άπόψεως τοποθεσίας. Πρός τό μέρος τής παραλίας, έκτεινεται μέγα πευκόφυτον δάσος. Τά ιαματικά ύδατα άναβλύζουν έκ τοΰ σπηλαίου
των Άνιγρίδων Μυμφών, τό όποιον χρησιμοποιείται καί ώς δεξαμενή ομαδικών
λούσεων. Έκτος τής πηγής αυτής υπάρχει καί άλλη, ή τοΰ Γερανιού, ποσιθεραπειας. Αί πηγαί Καϊάφα ήσαν γνωσταί άπό τής άρχαιότητος. Μερικοί έπροτίμησαν να
κάμουν «μπάνιο». Ημείς οι άλλοι έπροτιμήσαμεν νά άπολαύσωμεν τό δροσερό «αε
ράκι», τό όποιον αναζωογονεί καί ευχαριστεί, πρό τοΰ ωραίου ξενοδοχείου καί λοι
πών κτισμάτων τής κωμοπόλεως, τών ευρισκομένων είς τό μέσον τής θαυμασίας λί
μνης Καϊάφα. Περιττόν νά τονισθή δτι αί άναμνηστικαί φωτογραφίαι έξακολουθοΰν
νά λαμβάνωνται, άνά πάσαν στιγμήν καί καθ’ δλην τήν διαδρομήν.
Μετά παραμονήν μιας ώρας συνεχιζομεν τήν πορείαν μας μέσψ τής κωμοπό
λεως «Ζαχάρω» πρός Κυπαρισσίαν, πρωτεύουσαν τής επαρχίας Τριφυλίας εις τάς
υπώρειας τοΰ όρους Φ’υχροΰ, κάτωθεν τής Άκροπόλεως τής αρχαίας πόλεως, κειμένην εις τον μυχόν τοΰ Κυπαρισσιακοΰ κόλπου καί συγκεντροΰσαν όλόκληρον τήν
εμπορικήν κίνησιν καί Φιλιατρά, δπου καί έγευματίσαμεν. Καί αί δύο κωμοπόλεις,
πρό παντός δέ ή δευτέρα άνήκουν εις τάς παραγωγικωτέρας τής Πελοπόννησου.
Συνεχίζοντες τήν πορείαν μας μέ ανέκδοτα, τραγούδια καί άστεϊα κατευθυνόμεθα πρός τούς Γαργαλιάνους καί τήν Χώραν καί έκεϊθεν έπισκεπτόμεθα ένα άλλον
άρχαιολογικόν χώρον μεγίστου ιστορικού καί τουριστικού ενδιαφέροντος, τον όποι
ον μόλις τώρα έφερεν εις φώς ή σκαπάνη τοΰ αρχαιολόγου, τό Άνάκτορον τοΰ Μυ
θικού Βασιλέως Νέστορος τοΰ καί «άπό γλώσσης ρέεν αύδή γλυκεία μέλιτος...».
Έν συνεχεία διά μέσου μιας εύφορωτάτης γεωργικής έκτάσεως έπεράσαμε τό
χωρίον Κορυφάσιον καί έφθάσαμεν εις τήν Ηύλον, τήν ώραίαν κωμόπολιν —- πρω
τεύουσαν τής έπαρχίας Πυλίας, τό ιστορικόν Ναυαρϊνον, μέ τον περίφημον ύπήνεμον λιμένα της, ένα τών καλυτέρων τοΰ κόσμου.
Έδώ δέν παρεμείναμεν αλλά κατηυθύνθημεν πρός τήν Μεθώνην, τήν γνω
στήν κωμόπολιν τήν εύρισκομένην εις τό άκραϊον νοτιοδυτικόν σημεΐον τοΰ νομού
Μεσσηνίας. Μάς συνώδευσεν δ προϊστάμενος τής Τουριστικής Αστυνομίας Πύλου,
δν καί εύχαριστοΰμεν καί άπό τής θέσεως αυτής. Μετέβημεν έκεϊ, διά νά
άτενίσωμεν έν επιβλητικόν κάστρον, έκ τών θαυμασιωτέρων δημιουργημά
των τοΰ μεσαίωνος, τό Κάστρον τής Μεθώνης. Καί τί δέν ενθυμίζει τό κάστρον αότό... Πόσοι καί πόσοι δέν έπέρασαν άπό τον άκραϊον αυτόν χώρον τής έλληνικής
γής! Φράγκοι, Βυζαντινοί, Τούρκοι, Βενετοί καί πάλιν Τοΰρκοι. Καί τό Κάστρον
προβάλλει έπιβλητικόν, γεμάτο άπό θρύλους, άγώνας, ηρωισμούς.
Εις τήν Μεθώνην, έν έκ τών νοτιωτέρων άκρων τής Πελοπόννησου, άπ’ δπου
νοητή ευθεία πρός νότον κατευθυνομένη, ούδαμοΰ συναντά ξηράν μέχρι τής 'Αφρι
κής, έκαθήσαμεν άρκετή ώραν διά νά ξεκουρασθώμεν καί άναπνεύσωμεν τό δροσε
ρό αεράκι τής Μεσογείου. Μετά έπεστρέψαμεν εις τήν Πύλον. Κατά σύμπτωσιν τά
«παιδάκια» είχον γυμναστικάς έπιδείξεις, έπί τή λήξει τοΰ σχολικοΰ έτους καί έτσι
μάς έδόθη ή ευκαιρία,νά παρακολουθήσωμεν τό ώραΐον τέλος μιάς σχολικής έορτής.
Περιττόν νά τονισθή δτι ή παρουσία μας υπήρξε χαρακτηριστική καί έπεσημάνθη ι
διαιτέρως, υπό τών κατοίκων τής πόλεως. Ή 'Υπηρεσία τής Χωροφυλακής μάς παρέσχε μεγάλην έξυπηρέτησιν διά τον ύπνον τών πλείστων έκ τών εκδρομέων εις
διομάτια ιδιωτών, διότι ή πόλις δέν διαθέτει, δυστυχώς, αρκετά ξενοδοχεία,“ώστε νά
έξυπηρετώνται άνέτως οί πάσης φύσεως έπισκέπται αότής κ.λ.π. Εις τήν πόλιν υπάρ
χουν ιδία σταφιδαποθήκαι καί έργοστάσια οινοποιίας, άξια έξάοσεως.
Τήν πρωίαν, μέ ναυλωμένα είδικώς δΓ ημάς τρία «καϊκάκια» έκάναμε τόν
γΰρον τοΰ κόλπου τοΰ Ναυαρίνου, τοΰ θρυλικοΰ μας Ναυαρίνου, δπου ώς γνωστόν τό
έτος 1827 δ Τουρκοαιγυπτιακός στόλος κατεστράφη δλοσχερώς ύπό τών συμμαχι
κών στόλων ’Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσίας, πράγμα τό όποιον καί έσήμανε τόν αϊ-
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σιον τερματισμόν του Ε λληνικού άπελευθερωτικοΰ άγώνος καί τήν άπελευθέρωσιν
του πρώτου τμήματος τής φιλτάτης ελληνικής γής.
Εις τόν λιμένα αυτόν καί εις δύο λιλιπουτείους νησίδας είναι στημένα δύο κε
νοτάφια — μνημεία, στηθέντα τό μέν ύπό των ’Ά γγλω ν, τό δέ υπό των Γάλλων,
διά νά τιμώνται αιωνίως οί κατά τήν ναυμαχίαν τοΰ Ναυαρίνου 1827, πεσόντες ε
δώ ομοπάτριοι των.
Τρίτον μνημεϊον εύρίσκεται εις τήν απέναντι παραλίαν τής νήσου Σφακτηρί
ας, έξωθι γραφικού παρεκκλησίου. Είναι τό Ρωσικόν, τό όποιον καί έπεσκέφθημεν,
φωτογραφηθέντες. ’Εκεί πλησίον καί μνημεϊον ενός μεγάλου φιλέλληνος, τοΰ Ιταλού
Σαντόρε Σανταρόζα. Τοΰ τότε Υπουργού των Στρατιωτικών τής Ιταλίας, δ όποι
ος έλαβε τήν άπίστευτον τόλμην καί τό θάρρος νά καταταγή εις τήν φρουράν τής
νήσου μέ τόν βαθμόν τού απλού στρατιώτου! ! ! Αυτός υπήρξεν ό Σανταρόζα ό ένδο
ξος καί ειλικρινής έκεΐνος φίλος τής Ελλάδος. Ά ς είναι αίωνία ή μνήμη του!
Ή πορεία, μετά τήν μικράν θαλασσίαν αυτήν διαδρομήν, έσυνεχίσθη πρός τήν
ανατολικήν Μεσσηνίαν. Τό τοπίον παραμένει πάντοτε τό ίδιον. Τό έδαφος δμως, κά
πως ανώμαλον. Έδώ δεν έχομε μεγάλους κάμπους. Μικροί λοφίσκοι καί βουναλά
κια κατάφυτα κυρίως από «αμπέλια», διαδέχονται τό ένα κατόπιν τοΰ άλλου. Καί ή
περιοχή αυτή είναι πράγματι ευλογημένη. Διερχόμεθα άπό τά χωρία Χανόρινός,
Πεταλίδιον, Αογγά, Χαροκόπιον καί καταλήγομεν εις τό άλλο άκρον τής χερσονή
σου τής Μεσσηνίας, τήν Κορώνην, διά νά σταθώμεν καί έδώ έκθαμβοι πρό ενός άλ
λου Ένετικοΰ φρουρίου, έξ ίσου σπουδαίου μέ εκείνο, τό όποιον έγνωρίσαμεν τήν
προηγουμένην εις τήν Μεθώνην. ’Έτσι έγκαταλείπομεν καί τήν Κορώνην, μέ τάς
καλυτέρας εντυπώσεις καί διά τό ΙΙελοποννησιακόν αυτό τμήμα γής. Α ξ ίζ ε ι πρά
γματι καί μόνον δΓ αύτάς τάς δύο κωμοπόλεις, τήν Μεθώνην καί τήν Κορώνην, νά
πραγματοποιήση κανείς ένα τόσο μεγάλο ταξεϊδι...
Είσερχόμεθα τώρα εις τόν μεγάλον κάμπον τής Κεντρικής Μεσσηνίας, τόν
διασχιζόμενον άπό τούς ποταμούς Πάμισον καί Νέδοντα. “Ολη ή περιοχή είναι
πλημμυρισμένη εις τό πράσινον. Όμολογώ δτι εάν μοΰ ετίθετο τό ερώτημα: πώς
Δ ε ξ ι ά : Ό βενιαμίν των εκδρομέων πρό
τής πλατείας Φιλιατρών.
Κά’τω : Όμάς εκδρομέων, έ'χουσα εις τό
μέσον τόν κ. 'Υπαρχηγόν τής ’Αστυνομίας,
πρό του εις τήν Πόλον μνημείου τών^κατά τήν
Ναυμαχίαν^του Ναυαρίνου πεσόντων Ρώσων
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φαντάζομαι τον κήπο της Έδέμ, δεν θά έδίσταζα ν απαντήσω, ότι τον φανταςομαι
όπως είναι ό Μεσσηνιακός κάμπος... Όπωροφόρα πάσης φύσεως, κηπευτικά παντο
ειδή, άπέραντοι εκτάσεις συκεών, θαμνοειδή λουλούδια, δδατα άφθονα κ.λ.π. κ.λ.π.
συνθέτουν μίαν έξόχως πλουσίαν καί ύπέροχον περιοχήν.
Καθ’ δλην αυτήν τήν διαδρομήν τό μικρόφωνον ψυχαγωγεί πάντοτε. Ιόν λό
γον τώρα έχει πρωτίστως ό εξαίρετος συνάδελφος κ. Ιίαν. Ραφτόπουλος, δ άνθρω
πος τής προόδου καί τής θελήσεως, ό λόγος τοΰ οποίου, άναφερόμενος κυρίως εις
ανέκδοτα καί διάφορα πραγματικά περιστατικά των ’Αστυνομικών Σχολών, διακρίνεται διά τήν γλαφυρότητά του, τήν άψογον σύνταξιν καί τό άφθαστον «χιού
μορ»...
Έτσι έφθάσαμεν εις τήν Μεσσήνη κωμόπολιν μέ σπουδαιαν ιστορικήν σημα
σίαν, συγκοινωνιακόν κόμβον τοϋ νομού, άπέχουσαν 4 χιλ. από τής θαλάσσης καί έ
πειτα εις τήν Καλαμάταν, τήν ώραίαν πρωτεύουσαν τοϋ νομού Μεσσηνίας, δπου καί
έγευματίσαμεν εις τά όμορφα παραλιακά της κέντρα. 'Ωρισμένοι έπροτίμησαν νά
λάβουν καί τό θαλασσινό τους «μπάνιο». Ή Καλαμάτα, κείμενη εις τον μυχόν τοΰ
Μεσσηνιακού κόλπου, διασχίζεται ύπό τού ποταμού Νέδοντος, τά δδατα τοΰ όποι
ου μεταφράζονται εις χρυσόν, διά τόν κάμπον τής Μεσσηνίας, άφθονει ποσίμων ύδάτων, αποτελεί δέ σπουδαίος εμπορικόν καί βιομηχανικόν κέντρον. ’Έχει αξιόλογα
εργοστάσια καπνοβιομηχανίας, ποτοποιίας, μεταξοβιομηχανίας, έλαιουργίας, συσκευασίας σύκων, σταφίδος, παστελίων κ.λ.π. Εις τό Β.Α. σημεΐον τής πόλεως εύρίσκεται ό θαυμάσιος Ναός τής Υπαπαντής (δν καί έπεσκέφθημεν) καθώς ή ιστο
ρική μονή Καλογραιών Καλαμάτας, (Ναός 'Αγίου Κων) νου καί Ελένης) τήν Ο
ποίαν έπεσκέφθημεν επίσης διά νά προμηθευτούν αί κυρίαι καί χαριτόβρυτοι δεσποι
νίδες τής εκδρομής μας, τά περίφημα χειροποίητα μεταξωτά των...
’Αφού άνεπαύθημεν επί 2ωρον καί πλέον, άνήλθομεν διά μέσου τού κάμπου
τής Μεσσηνίας, ό οποίος παραμένει πάντοτε εύφορώτατος, προς Μελιγαλά. Διεσχίσαμεν τήν κωμόπολιν καί έξήλθομεν εις τό βορειοδυτικόν άκρον της διά νά έκπληρώσιομεν χρέος ιερόν, νά σταθώμεν έπ’ ολίγον εις ένα μακάβριον αγρόν γεμάτον
μνήματα καί μέ ένα «πηγάδι» τήν θρυλικήν «Πηγάδαν» τού Μελιγαλά. Δέος καί
συγκίνησις μάς κατέλαβαν. Ή χαρά ή οποία έπλημμύριζε τά στήθη μας, επί τή
θέα τοΰ θαυμάσιου Μεσσηνιακού τοπίου, έσβέσθη αμέσως καί συναισθήματα λύπης
διεδέχθησαν αυτήν. Καί ή λύπη αύτη μετεβλήθη, άσυναισθήτως, ίσως, εις μίσος
καί άράν, προ τής βουβής παρουσίας τοΰ χώρου έκείνου, δπου πρό 24 περίπου έτών διεπράχθη έν τών είδεχθεστέρων εγκλημάτων — ανοσιουργημάτων, πού ποτέ
έγνώρισεν ή άνθρωπότης. ’Έπειτα από ολίγον άπεμακρύνθημεν. Τά χείλη πολλών
ασφαλώς έψιθύρισαν: ”Ας είναι αϊωνία ή μνήμη τών νέων αυτών μαρτύρων τής ι
στορικής επαρχίας. Είναι ή μοίρα της τοιαύτη. 'Όλοι έπληρώσαμεν φόρον αίματος.
Ό φόρος όμως τοΰ αίματος, τόν όποιον έπλήρωσεν ή περιοχή Μελιγαλά, κατά τάς
μαύρας ημέρας τής κομμουνιστικής τυραννίας, υπήρξε βαρύτατος... ”Ας δοξάσωμεν
όμως τόν δψιστον, διότι ή πατρίς, ή αϊωνία μας ΕΛΛΑΣ έσώθη τότε καί πάντοτε
σώζεται.
Μόλις άπεμακρύνθημεν ό κ. Τπαρχηγός, έν μέσω κατανυκτικής σιγής, είπε
μέ συγκ^νησιν μεταξύ άλλων: «Κύριοι, δεν χρειάζεται καμμιά θεωρητική άντίκρουσις διά τόν κομμουνισμόν. Είδομεν τό έργον του πρό ολίγου. Αυτός είναι ς,κομμουνισμός...».
Μέ αυτάς τάς σκέψεις άνερχόμεθα τώρα πρός ορεινά συγκροτήματα, παρυφάς
τοΰ Λυκαίου καί Ταϋγέτου, διά νά προσπεράσωμεν πρός τό ύψίπεδον τής Μεγαλοπόλεως. ’Εδώ δίδεται ή ευκαιρία καί εις τον γράφοντα, άναμιμνησκόμενον θλιβε
ρών αναμνήσεων... νά λάβη τό μικρόφωνον καί νά τονίση κατασυγκεκινημένος: «Κύ
ριοι, οί κομμουνισταί κατεκρεούργησαν, κατακρεουργούν καί θά κατακρεουργούν ο
σάκις τούς δίδεται ή ευκαιρία, κατά τρόπον άνάλγητον, πάντα μή οπαδόν των, πάντα
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πιστεύοντα εις τήν ΰπαρξιν αιωνίων καί αναλλοίωτων άξιων καί αρχών (πατρίδας,
θρησκείας, οικογένειας, τιμής, ηθικής κ.λ.π.) ύπείκοντες εις τάς ύπαγορεύσεις τοΰ
ιστορικού ύλισμοΰ... Διότι, κατά τήν θεωρίαν αυτήν δέν υπάρχει, άλλοίμονόν τους τί
ποτε πέραν τής δλης καί μόνον τής ύλης. ’Αληθώς, ποιον μέγα χάσμα χωρίζει ε
κείνους άπό τούς πραγματικούς "Ελληνας, τής Ελλάδος τών Ε λλήνων Χριστια
νών!! Καί ποιαν ψυχικήν άνακούψισιν καί έξαρσιν πρέπει νά αίσθάνωνται οί γο
νείς εκείνοι τών οποίων τά τέκνα, κινδυνεύοντα δυστυχώς άπό τον ύπούλως έλλοχεύοντα εχθρόν, τρέπονται προς τήν άλλην οδόν, τήν οδόν τού ιδεαλισμού. Καί ή
χαρά είναι άκόμη μεγαλυτέρα όταν καί ο'ι λιλιπούτειοι υιοί, έστω καί άνεπιγνώτως,
έρωτοΰν, διερχόμενοι προ τών συμβόλων τής θρησκείας μας: «Μπαμπά ποιο είναι
τό καλό χεράκι γιά νά κάνω τό σταυρό μου;».
"Οταν άνήλθομεν εις τό ύψηλότερον σημείον τής περιοχής μας, έσταθμεύσαμεν ολίγον διά νά άποθαυμάσωμεν, άπαξ έτι, άπό υψηλά τον ώραΐον Μεσσηνιακόν
κάμπον. Καί έτσι τον έγκαταλείψαμεν διά νά εισέλθωμεν εις τό ’Αρκαδικόν όροπέδιον τής Μεγαλοπόλεως καί Τριπόλεως.
Εις τήν Μεγαλόπολιν, κειμένην πλησίον τής άρχαίας Μεγαλοπόλεως, πρωτευούσης τής ’Αρκαδικής 'Ομοσπονδίας, Εδρυθείσης τώ 370 — 367 π.Χ., πρωτο
βουλία τοΰ Θηβαίου Στρατηγού Έπαμεινώνδου, δ όποιος μετέφερεν εκεί μέρος τών
κατοίκων τής Τεγέας, Μαντινείας, Κλείτορος κ.λ.π. καί καταστραφείσης τφ 223
π.Χ., όλοσχερώς, υπό τοΰ Κλεομένους τού Γ ', παρεμείναμεν καί άνεπνεύσαμεν τόν
καθαρόν της άέρα καί άπελαύσαμε τοΰ θαυμάσιου φυσικού της περιβάλλοντος, επί
45' τής ώρας. Μετά έφύγαμε διά τήν Τρίπολιν, άτενίζοντες τά επιβλητικά ορεινά
συγκροτήματα τής Κεντρικής Πελοπόννησου. Τά μέρη εκείνα, πού μάς έφεραν εις
τήν συνείδησιν ζωηράν παράστασιν. Ά π ’ εκεί έξεκίνησεν ένας γίγας τής ’Εθνο
σωτήριου Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου, δ Γενικός Γραμματεύς τοΰ 'Γπουρ-
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γείου μας κ. Ιωάννης Λαδάς. Εις τήν Τρίπολιν, τό έξαίρετον αύτό θέρετρον λόγο)
χοΰ υγιεινού της κλίματος, παρεμείναμεν έπίσης Ιπ’ αρκετήν ώραν.
Έδώ επροσκυνήσαμε εις τόν θαυμάσιου μητροπολιτικό' 1 καλλιμάρμαρον Ναόν της, τού 'Αγίου Βασιλείου. Καί έν συνεχεία έπήραμε τόν δρόμον τής... έπιστροφής. Άχλαδόκαμπος, "Αργος, Δερβενάκια, ’Ισθμός.
Ινατά τήν διαδρομήν αυτήν τό μικρόφωνου μάς παρέχει μίαν νέαν εκπληςιν.
ΙΓαρουσιάζεται ένας άπροσδόκητος τραγουδιστής δημοτικού τραγουδιού. Ποιος νο
μίζετε; ’Απαντώ. 'Ο 'Υγειονομικός Δ) ντής κ. Κατσάνης. Ναί Κύριοι, δ ιατρός κ.
Κατσάνης, άποδίδει θαυμασίως τά αθάνατα δημοτικά μας τραγούδια.
Ή εκδρομή έτελείωσε. Τό φεγγάρι δλόλαμπρον, ωσάν ένας πελώριος φωτει
νός τροχός, φαίνεται νά τρέχη καί αυτό μαζί μέ τά «πούλμαν». Εις τόν δρόμον του,
τό συναγωνίζεται ένα άλλο φεγγάρι. ’Αδύνατο αυτό. Καί δ μικρός, ηλικίας 3]Ψ Iτων,
διπλανός μου, εις μίαν στιγμήν, Ινώ προηγουμένως διηπόρει διότι Ιφαίνοντο δύο
φεγγάρια, άπαντά μέ αύτοπεποίθησιν: «Τό άλλο είναι ψεύτικο, δπως καί στόν κα
θρέφτη».
Μετά τήν Κόρινθον, πρώτος ευχαριστεί τούς έκδρομεΐς δ κ. 'Γπαρχηγός, διά
τήν τάξιν, ακρίβειαν καί ύποδειγματικότητα, ή δποία Ιτηρήθη κατ’ αυτήν. Εύχαριστεΐ έπίσης καί δ Διευθυντής κ. Άλεξανδρής. Ό κ. Κατσάνης εξακολουθεί τό
τραγούδι του. Ημείς οί άλλοι άκούομεν, βυθισμένοι εις τό δνειρον τών άναμνήσεων τής τριημέρου άνά τήν Πελοπόννησον έκδρομής μας. Καί τί δεν έγνωρίσαμεν,
αληθώς, κατά τήν διάρκειαν αυτής...
Εύχαριστοΰμεν τόν Θεόν πού μάς έβοήθησε καί έπεστρέψαμεν καλά. Εόχαριστούμεν τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, εις
τήν πρωτοβουλίαν τοΰ δποίου δφείλεται ή διοργάνωσίς της καί άκόμη περισσότε
ρον τόν ’Αξιότιμου Κύριον ’Αρχηγόν τοΰ Σώματός μας, δ δποϊος προθύμως καί μέ
δλην του τήν καλωσύνην μάς παρέσχε τήν άδειάν του νά άπουσιάσωμεν επί τρεις
περίπου ήμέρας καί νά άπολαύσωμεν μίαν έκδρομήν τήν όποιαν θά ένθυμούμεθα,
εις δλην μας τήν ζωήν. Τό επ’ έμοί, νομίζω δτι καί οί έκδρομεΐς έδειξαν τοιαύτην
συμπεριφοράν, ώστε νά μή ύπάρχη καμμία άμφιβολία δτι ή ’Αστυνομία προεβλήθη δεόντως καί άπέκτησε τήν έκτίμησιν καί άγάπην τών καλών καί αγνών άνθρώπων τής φιλτάτης Ε λληνικής ’Επαρχίας.
’Ά ς εύχηθώμεν νά μάς δοθή ή ευκαιρία νά γνωρίσωμεν συντόμως καί άλλα
τμήματα τής ωραίας μας Πατρίδος, τής ’Αθανάτου ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΔΗΜ. Κ. ΝΤΖΙΩΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Άνακοινοΰται δτι, τά γραφεία τοΰ Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ύπαλ. Ά στυν.
Πόλεων (Ο.Σ.Γ.Α.Π.) , μετεφέρθησαν εις τό επί τής δδοΰ Ίπποκράτους — Ά ραχώβης οίκημα τοΰ Κλάδου 'Υγείας Α.Α.Π. καί εις τόν δον δροφον.
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Σειρά άρθρων του Ύτταστυνόμου Α ' κ. Χ Α Ρ Α Λ . Σ Τ Α Μ Α Τ Η

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

IP
Β') Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ή Γρηγορία Ζαχαριάδου, γεννηθεΐσα τό 1 9 1 5 εις Νάουσαν, συνεδέθη έρωτικώς δτε ήτο μαθήτρια τής Ε' τάξεως Γυμνασίου μετά τοϋ καθηγητοΰ της Κ. Χρόνη, τον όποιον άργότερον ύπανδρεύθη. Εις τον κομμουνισμόν έμυήθη υπό τοϋ ίδιου τοϋ
συζύγου της, τυγχάνοντος κομμουνιστοϋ. Ουτω κατά την κατοχήν άνέπτυξεν έξαιρετικήν δραστηριότητα, κατ’ άρχάς εις την εξωκομματικήν δργάνωσιν «’Αλληλεγ
γύη» καί μετά ώς μέλος τοϋ Κ.Κ.Ε., έξελιχθεΐσα εις σημαντικόν στέλεχος τής κομ
ματικής όργανώσεως Πελοποννήσου. Κατά τό Ζ' Συνέδριον τοϋ Κ.Κ.Ε., τό όποιον
συνεκλήθη εις ’Αθήνας κατά τόν ’Οκτώβριον 19 4 5, αύτη μετέσχε τούτου ώς Αντι
πρόσωπος τοϋ κομματικού κομμουνιστικού γραφείου περιοχής Πελοποννήσου. ’Εκεί εδρε την ευκαιρίαν νά συναντηθή καί νά γνωρισθή μετά τοϋ άρχηγοΰ τοϋ Κ.Κ.Ε., Ν.
Ζαχαριάδου, δ όποιος συνήψε μετ’ αυτής έρωτικάς σχέσεις καί τήν έτοποθέτησεν εις
την γυναικείαν γραμματείαν τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε. Έν συνεχεία δ άρχηγός τοϋ Κ.
Κ.Ε. διεζεύχθη τήν Τσεχικής καταγωγής νόμιμον σύζυγόν του Μάνιαν, μετά τής ό
ποιας μάλιστα είχεν αποκτήσει άρρεν τέκνον, δνόματι Κύρωφ, καί ή Γρηγορία εγκατέλειψε τόν σύζυγόν της, ευρισκόμενον έν εκτοπίσει. Οδτω, άπηλλαγμένοι άμφότεροι
των συζύγων των συνέσφιγςαν τάς σχέσεις των καί ήρχισαν συζώντες ώς σύζυγοι
πλέον.
Τό έτος 1948 καί μετά τάς μάχας τοΰ Γράμμου, δτε τό άρχηγεΐον των κομμουνιστοσυμμοριτών έγκατεστάθη εις Πυξόν Πρεσπών, δ Ζαχαριάδης καί ή «Ρούλα»
έμφανίζονται ώς σύζυγοι εις τό άρχηγεΐον των κομμουνιστοσυμμοριτών καί κατα
φεύγουν εις ειδικόν καταφύγιον. ’Από τής έποχής αυτής άοχίζει καί ή κυριωτέοα
δράσις τής Γρηγορίας Κουκούλου — Ζαχαριάδου. Είργάσθη μετά θαυμαστής δρα
στηριότατος διά τήν προώθησιν τής κομματικής έργασίας εις τά γυναικεία τμήμα
τα τοΰ «Δ.Σ.», των δποίων προΐστατο ώς υπεύθυνος καί προώθησε σοβαρώς τήν
στρατολογίαν γυναικών Βορείου Ελλάδος. Παραλλήλως ήτο υπεύθυνος καί τής
«Πανελλαδικής Δημοκρατικής Ένώσεως Γυναικών», ύπό τήν ιδιότητα ταύτην δέ,
συνεκάλεσεν εις Γράμμον, μεταξύ 1ης καί 3ης Μαρτίου 1949, συνδιάσκεψιν τής II.
Δ.Ε.Γ. Κατ’ αυτήν είσηγήθη τό θέμα: «ΤΙ γυναίκα τής Ελλάδας στον άγώνα γιά
λευτεριά — ειρήνη — δημοκρατία», διά τοΰ οποίου, πιστή εις τάς άντεθνικάς άρ
χάς τοΰ Κ.Κ.Ε. καί άκολουθοΰσα τό παράδειγμα τοΰ συζύγου της διεκήρυξε τά έ
ξης περί τοΰ «Μακεδονικού»:
«Ξεχωριστή θέση στό μεγάλο μας άγώνα έχουν οί Σλαβομακεδόννισες, οί ήρωίδες γυναίκες τοΰ Σλαβομακεδόνικου λαοΰ πού χρόνια σκληρά βασανίστηκαν άπ’ τή
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φασιστική τυραννία. Με ακόμα μεγαλύτερο μίσος, μέ λύσσα κυνήγησαν τις Σλαβομακεδόνισσες οί φασίστες στην καινούργια κατοχή. Μά ή Σλαβομακεδόνισσα στέκε
ται αλύγιστη καί τούς πολεμάει οργανωμένη στο αντιφασιστικό της μέτωπο... ’Έ
τσι μέ το αίμα καί τούς αγώνες τους οί Σλαβομακεδόνισσες καί ό Σλαβομακεδόνικος λαός κατακτούν τό δικαίωμα νά ζήσουν στην άπελευθέρινση δπως αυτοί θέλουν,
δημιουργώντας τή δική τους κρατική υπόσταση...». (Βλ. σχετικώς καί έντυπον έκδόσεως «Λεύτερης Ελλάδας», ’Απρίλιος 1949, «εισήγηση στην Α' Πανελλαδική
Διάσκεψη τής Π.Δ.Ε.Γ.», σελ. 27 καί 29) .
Ό Ν. Ζαχαριάδης, εν τή επιθυμία του νά διαφήμισή τήν «Ρούλα» έξέδωκε
καί έκυκλοφόρησεν εις πολλάς χιλιάδας αντιτύπων βιβλίον περιέχον τήν έν λόγω «είσήγησιν» αυτής.
Ή Γρηγορία Κουκούλου — Ζαχαριάδου, έδημοσίευσε πλεΐστα άρθρα εις τδ
περιοδικόν των κομμουνιστοσυμμοριτών «Δημοκρατικός Στρατός» υπό τά αρχικά Ρ.Ζ.
(Ρούλα Ζαχαριάδου) . Έκ τούτων σημαντικώτερα διά τό ανατρεπτικόν καί προδοτι
κόν περιεχόμενόν των είναι τά κάτωθι:
1) «'Π γυναίκα στο δημοκρατικό στρατό Ελλάδας», δημοσιευθέν εις τό ύπ’ άριθ. 4 φύλλον τού περιοδικού, σελ. 130 - 132.
2) «Ή γυναίκα στή μάχη τού Γράμμου», δημοσιευθέν εις τό ύπ’ άριθ. 9 φύλ
λον, Σεπτέμβριος 1948, σελ. 353 - 356.
3) «Ή γυναίκα στή πρώτη γραμμή τού αγώνα», δημοσιευθέν εις τό ύπ’ άριθ.
11 φύλλον τού περιοδικού, Νοέμβριος 1948, σελ. 478 - 481.
4) «Ή γυναίκα στή πάλη γιά τή λευτεριά καί ειρήνη», δημοσιευθέν εις το
ύπ’ άριθ. 4 φύλλον τού περιοδικού τού ’Απριλίου 1949, σελ. 258 - 262.
5) «Συμπεράσματα άπ’ τή δουλειά μας στις μαχήτριες τού Βίτσι καί τού Γράμ
μου», δημοσιευθέν εις τό ύπ’ άριθ. 6 ωύλλον τού περιοδικού, ’Ιούνιος 1949, σελ.
427 - 430.
Μετά τήν συντριβήν τού κομμουνιστοσυμμοριτισμοϋ, ή «Ρούλα» μετά τού συ
ζύγου της Ν. Ζαχαριάδου είσήλθον εις τάς χώρας τού Παραπετάσματος καί κατέφυγον τελικώς εις τό Βουκουρέστι. Έγκατεστάθησαν εις πολυτελές διαμέρισμα μιας
τριορόφου οικίας, παρά τό πάρκο Στάλιν, ένθα ή περιοχή των ξένιον Πρεσβειών.
Τό ζεύγος άπέκτησεν άρρεν τέκνον περί τά τέλη τού 1949, εις τό όποιον έδωσε τό
ονομα Ιω σήφ, εις ενδειξιν σεβασμού καί δουλοπρεπείας προς τον αύθέντην του ’Ιω
σήφ Στάλιν...
*
Ο ΑΡΤΟ ΕΤΟΣ 1955 ή ’Αστυνομία ’Αθηνών, έχουσα πληροφορίας δτι τό κα
τασκοπευτικόν δίκτυον τού Κ.Κ.Ε. έχρησιμοποίει ασυρμάτους διά τάς έπικοινωνίας του μέ τήν Μόσχαν καί τάς πρωτευούσας των βαλκανικών κομμουνιστικών
χωρών, επέτυχε μετά μακράς καί επιπόνους
προσπάθειας νά έντοπίση τούς άσυρμάτους εις τήν περιοχήν Καλλιθέας καί εις θέσιν κειμένην πλησίον τού 'Ιπποδρό
μου. Κατόπιν επισταμένης παρακολουθήσεως τής λειτουργίας τούτων έγένετο έπιχείρησις τήν 21ην Δεκεμβρίου 1955, βάσει έπιμελώς κατηρτισμένου σχεδίου, μέ απο
τέλεσμα τήν άνεύρεσιν άσυρμάτων, κωδίκων κρυπτογραφήσεως κ.λ., εντός, ειδικών
καί άριστοτεχνικών κρυπτών. Οί ενεργήσαντες τήν έφοδον αστυνομικοί κατέλαβαν
έπ’ αυτοφώρω τόν άσυρματιστήν Γ. Μωραίτην, άφιχθέντα προς τούτο Ικ Μόσχας.
Έν συνεχεία έγένετο άλλη έπιχείρησις τήν έπομένην, 22αν Δεκεμβρίου, εις οικίαν
τής 'Αγίας Παρασκευής, ένθα οί άστυνομικοί τών ’Αθηνών, άνεΰρον καί κατέσχον
άλλον άσυρματον τού Κ.Κ.Ε. καί κατέλαβον έπ’ αυτοφώρω τόν άσυρματιστήν Δ. Γκού
θαν, είδικώς έκπαιδευθέιτα εις τό Παραπέτασμα καί άρτι άφιχθέντα ένταΰθα. Τών
ανευρέσεων τούτων έπηκολούθησαν ώς είκός πλεϊσται συλλήψεις, ουτω δέ έξηρ-
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θρώθησαν καί οί τελευταίοι σοβαροί συνωμοτικοί μηχανισμοί εις τήν πρωτεύουσαν
τοϋ Κράτους.
Άπόπειραι τοϋ Κ.Κ.Ε. νά ανασυγκρότηση τούς συνωμοτικούς του μηχανισμούς
κατά τά έπόμενα έτη, προσέκρουσαν καί πάλιν εις τά καίρια πλήγματα τής ’Αστυ
νομίας ’Αθηνών. Ούτω, τό 1957 συνελήφθη μεταξύ των άλλων εν ακόμη από τά πλέ
ον έπικίνδυνα καί δραστήρια στελέχη τού Κ .Κ .Ε .: ή Φωτεινή Λαζάρου, ή οποία είσήλθεν έκ τοϋ Παραπετάσματος μετά τήν σύλληψιν των Αύρας Παρτσαλίδου καί
Γρηγορίας Κουκούλου — Ζαχαριάδου καί ειχεν άναλάβει τήν διοργάνωσιν τών
γυναικείων τμημάτων έν Έλλάδι. Τό αυτό έτος συνελήφθησαν καί τά ήγετικά
στελέχη Π Πεταλωτής, Β. Τσιγκούνης καί άλλοι.
Το έτος 1958, ή ηγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε. άπέστειλεν, ένταΰθα τον νΰν αρχηγόν
τοΰ κόμματος Κ. Κολιγιάννην, μέλος τοΰ II.Γ. τής Κ.Ε. καί άλλους, έκ τών πλέον
έμπειρων καί άφοσιωμένων στελεχών, πλήν ή ’Αστυνομία ’Αθηνών έτέθη έγκαιρους
έπί τά ίχνη των καί συνέλαβε τούς Θ. Εύθυμιάδην, Έλ. Βουτσάν, Δ. Εύθυμιάδην,
Παναγ. Ευθυμιάδου, Κ. Ραγουζαρίδην, Ά ν τ . Συγγελάκην, Ά ν τ . Καρκαγιάννην,
Έμμαν. Γλέζον καί άλλα στελέχη. 'Ο Κ. Κολιγιάννης διέφυγε τήν σύλληψιν. Καί
τό επόμενον έτος, 1959, συνελήφθησαν οί Γ. Τρικαλλινός καί Φωκίων Βέττας, έπίλεκτα μέλη τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε., οί όποιοι είσήλθον έκ τοϋ Παραπετάσματος πρός
άναδιοργάνωσιν τών κατασκοπευτικών μηχανισμών. Σημειωτέον δτι δ Φ. Βέττας
συνελήφθη μετά τεσσάρων αλλοδαπών, στελεχών τοΰ διεθνούς κομμουνισμού, οι ό
ποιοι εΐχον άφιχθή έν Έ λλάδι μέ πλαστά διαβατήρια.
*

ΦΦ

ΦΈΓΔΗΣ καί αντικειμενική μαρτυρία περί τοϋ έπιτελεσθέντος έργου τής ’Α 
Α
στυνομίας Πόλεων εις τον -ομέα άντιμετωπίσειυς τής κομμουνιστικής έπιβουλής, ιδία τών ’Αστυνομικών Διευθύνσεων ’Αθηνών καί Πειραιώς, είναι τά δσα τά
κομμουνιστικά έντυπα καί ό ραδιοσταθμός τοΰ Κ.Κ.Ε. ώμολόγησαν κατά καιρούς
από τήν τοϋ 1949 καί έντεΰθεν περίοδον. ’Ιδού έλάχιστα έκ τούτων, δπως κατεχωρήθησαν εις τό έπί τή συμπληρώσει τεσσαρακονταετίας έκδοθέν αναμνηστικόν «Λεύ
κωμα» τής ’Αστυνομίας Πόλεων (σελ. 99 - 100) :
«...'Ορισμένες πληροφορίες καί γεγονότα δείχνουν δτι πράχτορες τής ’Ασφά
λειας κάνουν συστηματικές προσπάθειες, γιά νά μποΰν στις οργανώσεις μας, γιά νά
πιάσουν τά καθοδηγητικά πόστα. Μ’ αυτόν τον τρόπο Ιπιδιώκουν νά έπιδροΰν στήν
πολιτική τής οργάνωσης, πρός τήν κατεύθυνση πού αυτοί θέλουν... Περισσότερη
προσοχή οί έχθροί μας καταβάλλουν στις περιπτώσεις, πού γίνεται δουλειά γιά τήν
ανασυγκρότηση τής κομματικής οργάνωσης... Υπάρχουν περιπτώσεις πού ο έχθρός
— ή ’Ασφάλεια — παίρνει αυτός τήν πρωτοβουλία μέ πράχτορες του, γ ιά νά κά
νη δ ίδιος τήν ανασυγκρότηση...». (Βλ. «Φροντιστήριο τοΰ αγωνιστή», Νέα Ε λλά
δα, Μάρτης 1951, σελ. 54 - 55) .
«...Είναι αξίωμα γιά τήν μπολσεβίκικη επαγρύπνηση^ δτι καμμιά σύλληψη
δέν είναι τυχαία, δτι πίσω από κάθε σύλληψη, άν τήν σκαλίσης, θά βρής τον εχθρό,
πού τρύπιϋσε μέσα στις οργανώσεις μας... Τον εχθρό — τήν ’Ασφάλεια — δέν πρέ
πει νά τον υποτιμάμε. Ό ργανώνε; καλά τούς προβοκάτορες μέσα στις ’Οργανώσεις
μας...» «Φροντιστήριο τοΰ αγωνιστή», Νέα Ε λλάδα, Φλεβάρης 1952, σελ. 150) .
«...’Εδώ καί ένάμισυ μήνα, ή ’Ασφάλεια κατώρθωσε νά οώση ένα χτύπημα
στήν κομματική οργάνωση τής ’Αθήνας». (Πρόκειται διά τήν σύλληψιν τοϋ Ν. Μπελογιάννη. «Φροντιστήριο τοΰ αγωνιστή», Νέα Ελλάδα, Φλεβάρης 1952) .
«...Τό λέμε ανοιχτά καί καθαρά: δέν είμαστε καλά στον τομέα τής συνωμοτικότη
τας καί τής επαγρύπνησης' γ ι’ αυτό ή Παπαγική ’Ασφάλεια θριαμβολογεί μέ τις
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συλλήψεις. ’Ά ν τέτοια στραπάτσα συνεχιστούν, αυτό έγκυμονεϊ σοβαρούς κινδύνους
για τό κόμμα καί τόν άγώνα μας...». (Κομμουνιστικός Ραδιοσταθμός, εκπομπή
τής 29.5.1954, ώρα 22.30') .
«...Οι σύντροφοι αυτοί δέν μπόρεσαν να δώσουν σωστή έχτίμηση στα χτυπή
ματα τής ’Ασφάλειας καί δημιουργήθηκε ή έντύπωση δτι ή ’Ασφάλεια είναι σέ θέ
ση δλα νά τα έλέγχη...» (Κομ. Ραδιοσταθμός έκπομπή τής 22.6.54, ώρα 22.30')
«•••Οί κουκουέδες άν έργαστοΰν καλά, μπορούν νά τινάξουν στόν άέρα τό προβακατόρικο Χαφιεδικό παραμύθι, δτι οί ’Ασφάλειες τά ξέρουν δλα, τά μαθαίνουν δλα,
τά πιάνουν δλα καί δλους...» (νΑρθρον Ν. ΖαχαρΓάδη, μεταδοθέν έκ τού Κομ. Ραδ.
τήν 20.7.54 καί ώραν 22.30') .
«...Δεχτήκαμε ενα σοβαρό χτύπημα (Σ.Σ.: σύλληψις Φλωράκη, Τσακίρη κ.λ.π.)
Εκείνο που πρέπει να κάνουμε, είναι νά βγάλουμε σωστά συμπεράσματα... ”Αν μάς
πολεμάη δ έχθρός τόσο λυσσασμένα, είναι γιά νά μάς κάνη άνίκανους νά δργανωθοΰ-

ώρα 22.30'
«...“Οταν ή ’Ασφάλεια μάς δίνη ενα χτύπημα, άντί έμε.ΐς νά κόψουμε κάθε έπαφή με κείνους, που είχαν έπαφή με τόν συλληφθέντα, έμεΐς, σάν νά μήν εγινε τίπ°τα’ °ννεχιζουμε την δουλειά μας. Ετσι δίνουμε τήν δυνατότητα στήν ’Ασφάλεια
νά χωθή πιό βαθεια καί να μάς δώση τό χτύπημα πού μάς έδωσε...» (Κου.. Ραδ. έκ
πομπή τής 16.10.54, ώρα 22.30) .
«... Π Ασφάλεια δλα τά ξέρει, δλα τά παρακολουθεί, παντού έχει τούς άνθρώπους της, τίποτε δεν τής ξεφεύγει καί δτι, δ,τι καί νά κάνης, θά πιαστής..., νά σπά^ 3 0 ή Κ^ τ°
τ°° ά^ωνιστ^···>
> (Κ * . Ραδ. έκπομπή τής 26.10.54, ώρα
«...Τό έτος 1954 ήταν χρόνος μεγάλης δοκιμασίας γιά τούς κουκουέδες καί τούς
Λαϊκούς άγωνιστές. Ό ταξικός έχθρός μέ τις συλλήψεις τού ’Ιούλη καί τού Αύγούστου ξεσκέπασε τις άδυναμίες μας. Τά χτυπήματα θά μπορούσαν νά μήν έχουν τοστ
έκταση, άν έφαρμόζονταν σωστά οί ύποδείξεις τής Κ.Ε. τού Κ.Κ Ε » ίΚοιι Ραδ'
τής 1.1.1955, ώρα 22.30')
...... 1 μ·
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(Συνέχεια

άπό

τό προηγούμενο)

— Παιδιά μου. Ή ύπόθεσι αυτή άπό τήν Ε λλάδα είναι αρκετά σοβαρή, μά
κΓ αρκετά δύσκολη, γ ι’ αύτό θελιό νά καταβάλετε δλες σας τις προσπάθειες καί τις
δυνατότητες σας νά βοηθήσετε τον 'Έλληνα νεαρό συνάδελφό σας, καί νά έπιτύχετε, σύμφωνα μέ τις πληροφορίες καί τά στοιχεία πού έχει, τήν άνακάλυψι καί τή
σύλληψι αύτοϋ τοϋ μεγαλόσχημου κλέφτη.
— Πηγαίνετε τώρα καί σας εύχομαι σύντομα τήν έπιτυχία.
Άπό κείνη τή στιγμή οί τρεις Γάλλοι έπιθεωρητές έγιναν φίλοι μου, καί συν
εργάτες μου, καί σέ κατοπινές υποθέσεις πού κατά καιρούς, έχω διεκπεραιώσει στή
χώρα τους.
«Μεταπολεμικές έφρόντισα νά μάθω τί άπέγιναν οί τρεις Γάλλοι αστυνομικοί.
Γιά τον Μαξίμ δεν έμαθα τίποτε, δ Λαβέλ δμως, βρήκε τραγικό θάνατο δταν οί
Γερμανοί μπήκαν στο Παρίσι κΓ δ Πετίτ χρόνια άρρωστος άπό τις κακουχίες τοϋ
πολέμου καί τής κατοχής, πέθανε τον Μάρτιο τοϋ 1967».
Άφοϋ χαιρετήσαμε τόν Αστυνόμο κ. Νικόλ, οί τρεις έπιθεωρητές μέ πήραν
μαζί τους καί περάσαμε στή μεγάλη αίθουσα των επιθεωρητών, πού ήσαν καί τά
δικά τους γραφεία.
Έκεϊ καθήσαμε καί τούς μίλησα έκτενώς γιά τήν ύπόθεσι.
Κράτησαν άμέσως σημειώσεις καί μοιραστήκαμε τήν έξόρμησι γιά τις πρώ
τες αναζητήσεις.
Τήν άλλη μέρα, δ Μαξίμ τράβηξε στήν Τ πηρεσία Ελέγχου Ξενοδοχείων, ό
Πετίτ στήν Τπηρεσία ξένων, κΓ δ Λαβέλ κΓ έγώ γιά τήν δδό Γήνου No 41.
’Αργά πιά τό βράδυ δπως είχαμε συμφωνήσει γυρίσαμε κΓ οί τέσσαρες καί
καθισμένοι γύρω στο γραφείο τοϋ Λαβέλ, είπαμε δ,τι είχε φέρει δ καθ’ ένας.
Ό Μαξίμ στόν έλεγχον ξενοδοχείων βρήκε
εικοσιτετράωρον διαμονήν τής
Αλκυόνης Παγιάν στό ξενοδοχεΐον «Νταλαϊράκ» στήν δδό Μαζοννέ..
Ό Πετίτ στήν Τ πηρεσία ξένων, διεπίστωσε δτι ή Εύα Παγιάν πριν λίγα χρό
νια διέμενε στό Παρίσι στήν όοό Μπαλζάκ 4.
Καί τέλος δ Λαβέλ κΓ έγώ, πού σταθήκαμε ακόμα πιό άτυχοι, βρήκαμε τό
διαμέρισμα τής δδοΰ Ρήνου 4 1, έγκαταλελειμμένο πριν λίγες μέρες άπό τούς ένοικιαστάς του.
Τότε είπα στόν επιθεωρητή Λαβέλ νά ρωτήση τόν θυρωρό πόσα άτομα κατοι
κούσαν στό διαμέρισμα.
ΚΓ δ θυρωρός άπήντησε πρόθυμα:
— Τρία άτομα. Πρώτη ένοικιάστρια ήταν ή δεσποινίς Παγιάν, άργότερα ήρθε
ένας θείος της καί μετά ή έξαδέλφη της.
“Εμειναν λίγο διάστημα, καί κατόπιν δλοι |ταζί έγκατέλειψαν τό διαμέρισμα.
— Μήπως άκουσες ποϋ πήγαν νά έγκατασταθοΰν; τόν ρώτησε δ Λαβέλ.
— ’Ό χι, Απάντησε δ θυρωρός δέν έτυχε ν’ ακούσω.
— Τόν θείο τής κοπέλλας θά τόν άναγνώριζες αν τόν έβλεπες;
— Καί βέβαια, τόσες μέρες είχε μείνει εδώ.

668

Γ. Δουκάκη

— Μήπως ήταν αυτός; τόν ρώτησε ό Λαβέλ δείχνοντας του, τή φωτογραφία
τοϋ Παγιάν.
— ”Α! έκανε ό θυρωρός, ναι, αυτός ήταν.
— Ευχαριστώ, είπε ό έπιθεωρητής, δεν θέλουμε τίποτε άλλο.
’Από τήν όδό Ρήνου 41 φύγαμε μέ χαμένη την ελπίδα μιας καλής άρχής, μά
κι’ ικανοποιημένοι πού βεβαιωθήκαμε ότι, ό Παγιάν βρίσκεται στο Παρίσι, καί
μένει μέ τά κορίτσια του.
’Αλλά, μέ ποιο δνομα νά κυκλοφορούσε, αφού ξέραμε πώς δέ μπήκε στη Γαλ
λία μέ τδ δικό του;
’Αργότερα, πού συναντηθήκαμε κΓ οί τέσσαρες συνεργάτες στό γραφείο τού
έπιθεωρητοΰ Λαβέλ τά λέγαμε.
ΚΓ οί τέσσαρες νέοι, πάνω κάτω στην ίδια ηλικία, μέ τούς ίδιους ενθουσια
σμούς καί τις ψυχικές ανησυχίες, ψάχναμε νά βρούμε τήν πιό κατάλληλη αφετηρία
γιά νά ξεκινήσωμεν.
Φυσικά, μεταξύ άλλων νά σκεφθοΰμε καί τδ Πανεπιστήμιο πού φοιτούσε ή κόρη
τού καταχραστοΰ. Άναμφιβόλως εκεί θά έπρεπε νά έχη δηλώση τή διεύθυνσι τής
διαμονής της.
’Αμέσως από κοινού άποφασίστηκε καί τήν άλλη μέρα τδ πρωί νάμαστε κΓ οί
τέσσαρες συνεργάτες έξω απ’ τδ Πανεπιστήμιο.
Ό έπιθεωρητής Λαβέλ, σάν αρχαιότερος ανέθεσε στον Πώλ Πετίτ νά μέ συνοδεύση γιά νά ζητήσωμε πληροφορίες από τή γραμματεία τής φιλοσοφικής σχο
λής πού έσπούδαζε ή Εΰα Παγιάν.
Σέ λίγο, μας δεχόταν στό γραφείο του δ διευθύνων τή γραμματεία. Κύριος σο
βαρός, λεπτός τύπος Φραντσέζου διανοουμένου, κι’ δταν τού είπαμε τήν ιδιότητά
μας καί τόν σκοπό τής έπισκέψεώς μας, δίχως καμμιά άντίρρησι μάς έδωσε δ,τι ζη
τούσαμε.
— Ή φοιτήτρια Παγιάν, είπε, είναι στόν τελευταίο χρόνο των σπουδών της.
Είναι πολύ καλή και φρόνιμη κοπελλα καί κατοικεί-κΓ άνοίγοντας ένα ντοσιέ διά
βασε: «στήν όδό Σουφλότ No 70».
Αφού κρατήσαμε υπό σημείωσι τή διεύθυνσι ευχαριστήσαμε τόν διευθύνοντα
καί φύγαμε.
Σε λίγη ωρα μ ενα ταξί βρισκόμαστε στήν δόό Σουφλότ καί ζητούσαμε από
τόν θυρωρό τής πολυκατοικίας No 70 τήν πληροφορία.
j
Μαλιστα, είπε, εμενε έδώ ή δεσποινίς Παγιάν, αλλά είναι σχεδόν χρόνος
πού έχει φύγει.
Κι άλλη αποτυχία! Τέλος πάντων δε θα σταματούσε καμμιά φορά ή γκίνια;
(Μα οπως^είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα σέ μάς τούς αστυνομικούς, δσο πε
ρισσότερα εμποοια, παρουσιάζονται στή δουλειά μας, τόσο νά γιγαντώνεται ή έντασι των προσπαθειών μας, συνεννοηθήκαμε ξανά, δλοι οι συνεργάτες κΓ έπραγματοποιήσαμε μέ τόν Πώλ Πετίτ νέα έπίσκεψι στή γραμματεία τής Φιλοσοφικής Σχο
λής, νά παρακαλέσωμε καί νά ζητήσωμε από τόν διευθύνοντα δπως μέ κάποιο πρό
σχημα καλέσει στό γραφείο του τή φοιτήτρια Παγιάν γιά νά τήν δούμε. Αύτδ ήταν
πιά τό μοναδικό φωτεινό σημείο γιά νά ξανάνοιγε τά σκοτάδια πού σκέπαζαν τήν
ύπόθεσι.
Η τελευταία ελπίδα που άπέμενε γιά τήν αρχή.
Μέ^ τήν ίδια προθυμία δέχτηκε καί πάλι δ διευθύνων νά μάς έξυπηρετήση καί
μας συνεστησε νά καθήσωμε στό πλαϊνό γραφείο γιά νά τήν δούμε χωρίς νά τδ άντιληφθή. Οπως κι έγινε. Κάλεσε δ διευθύνων τή Παγιάν στό γραφείο του μέ μιά
δικαιολογημένη αφορμή, κι υστέρα από λίγα λεπτά, άκοΰμε δύο ελαφρά κτυπή
ματα στη πόρτα, καί μετά τό έμπρός τού διευθυντοΰ, βλέπουμε νά μπαίνη δειλά μιά
λυγερή μελαχροινή κοπελλίτσα.
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‘Ηταν εκείνη, ή Εύα Παγιάν, γιατί είχε αρκετή ομοιότητα καί μέ τον πατέ
ρα της καί μέ την αδελφή της ’Αλκυόνη.
’Από τήν μια ό διευθυντής τήν κράτησε μιλώντας της όση ώρα νόμιζε αρκετή
γιά νά τήν περιεργασθοϋμε, κ ι’ από τήν άλλη εμείς όσο μιλούσαν, τά μάτια μας
προβολείς έπάνω της γιά νά συγκρατήσωμε κάθε λεπτομέρεια άπό τά χαρακτηριστι
κά της, τό σύνολόν της. Σέ λίγο ή Εϋα Ηαγιάν, έφευγε άπό τό γραφείο τής γραμ
ματείας μέ χαριτωμένο βάδισμα γνήσιας ΙΙαριζιάνας.
Ή άναγνώρησι τής ΙΙαγιάν είχε πετύχει πλήρως, δυνατή πιά ή παρακολούθησί της κ ι’ ανάμεσα στήν άνθρωποπλημμύρα τοΰ Παρισιού.
Ευχαριστήσαμε καί πάλι τόν διευθύνοντα τή γραμματεία γιά τήν μεγάλη έξυπηρέτησι πού μάς έκανε, καί φύγαμε γ ιά τό μπαράκι, κοντά στό Πανεπιστήμιο,
νά συναντήσωμε τόν έπιθεινρητή Μαξίμ καί νά περιμένωμε τήν έξοδο των φοιτητών.
Τέλος ήρθε τό μεσημέρι καί σέ λίγο τό μελήσσι των νεαρών φοιτητών άπό άγόρια καί κορίτσια κατέβαινε χαρούμενο τά πλατειά σκαλοπάτια τής έξόδου τοΰ
Πανεπιστημίου.
Άπό τή σκοπιά μας, μέ κάθε δυνατό τρόπο, προσπαθούσα ν’ άναγνωρίσω άνάμεσά τους τήν κοπέλλα καί μόνο μέ τούς τελευταίους τήν είδα πού τήν συνώδευαν
δύο συμφοιτηταί της.
— Νά την, είπα ατούς συνεργάτες μου.
— Ναί, εκείνη είναι άπάντησε δ επιθεωρητής Πετίτ.
’Αφήσαμε τούς τρεις νεαρούς νά προχωρήσουν λίγο καί τούς πήραμε στό κα
τόπιν. ’Εκείνοι συζητώντας χαρούμενα, έφθασαν στή στάσι τοΰ μετρά, ΣΟΑΦΕΡΙΝΟ, κατέβηκαν μέ σβελτάδα καί μπήκαν στήν πρώτη αμαξοστοιχία, κ ι’ έμεϊς τό ί
διο ξωπίσω τους.
Στήν επόμενη στάσι ή Παγιάν χαιρέτησε τούς συμφοιτητάς της καί βγήκε ά
πό τό μετρό.
Ό Πώλ Πετίτ παρέμεινε στήν αμαξοστοιχία γ ιά τήν παρακολούθησι των νεαρώνί κι’ δ Μαξίμ κ ι’ εγώ στό κατόπιν τής Ευας.
Ά π ’ εκεί προχώρησε λίγο καί μπήκε σέ μιά μεγάλη λεινφόρο, ήταν τό Μπουλβάρ Σαίν Ζερμαίν.
Τράβηξε πεζή τή λεωφόρο, καί σέ λίγη άπόστασι μπήκε σέ μιά πολυκατοικία
μέ άριθ. 133.
'Ακριβώς άπέναντι ήταν ένα μεγάλο καφέ - μπάρ, καθήσαμε μέ τόν Μαξίμ καί
περιμέναμε.
Ή ώρα περνούσε μά ή Παγιάν δέ φαινόταν, καί γιά νά βεβαιωθούμε, άν πρα
γματικά κατοικούσε έκεί, πήγε δ Μαξίμ νά ρωτήση τόν θυρωρό.
Κ ι’ όπως μοΰ είχε πή στή Γαλλία τό πλείστον οί θυρωροί είναι πράκτορες τής
άστυνομίας καί όπωσδήποτε θά τοΰ έλεγε.
Σέ λίγο δ Μαξίμ γύρισε τρεχάτος καί χαρούμενος γιατί επί τέλους είχαμε
μπή σέ κάποιο καλό δρόμο. Ό θυρινρής τον πληροφόρησε πώς ή δεσποινίς Παγιάν
μένει εκεί, στό άριθ. 35 διαμέρισμα μέ τήν έξαδέλφη της πού οέν θά ήταν άλλη άπό
τήν αδελφή της ’Αλκυόνη. Πώς κανένας μά κανένας, άνορας δέν τις επισκέπτεται,
εκτός άπό έναν φοιτητή, πού έρχεται τακτικά καί τις βλέπει.
— ’Εν τάξει είπα στον συνεργάτη μου, αρχίζει κάπως νά ξανοίγη τό σκο
τάδι, μά ποιό ρόλο παίζει δ φοιτητής; Μήπως είναι δ σύνδεσμος μέ τόν πατέρα
τους, άφοΰ δέν εμφανίσθηκε στήν πολυκατοικία; Φαίνεται πώς άρχισε νά παίρνη γιά
καλά τά μέτρα του, γ ι’ αυτό έκτος άπό τις κοπέλλες θά βάλωμε σέ παρακολούθησι
καί τόν φοιτητή.
Στή βραουνή μας συνάντησι στή ΣΓΡΕΤΕ ΤΖΕΝΕΡΑΛ, μάς είπε ό επιθεω
ρητής Πετίτ, πώς άπό τήν παρακολούθησι των δύο φοιτητών πού συνόδευαν τήν
Εύα στό μετρό, δέν έβγαλε τίποτε, κ ι’ έτσι δώσαμε σημείο συναντήσεως γιά τήν άλ-
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λη μέρα στο καφεμπάρ άπέναντι στή πολυκατοικία άριθ. 133 στό Μπουλβάρ Σαίν
Ζερμαίν.
Τήν επομένη τό πρωί δταν καθισμένοι κι’ οί τέσσερεις στό καφεμπάρ σ’ ένα
τραπέζι πού μας βόλευε για τή παρακολούθησι της πολυκατοικίας, βλέπωμε τη λυ
γερή σιλουέττα τής Εϋας νά βγαίνη μέ τόν χαρτοφύλακα της στα χέρια.
Τήν αφήσαμε προχώρησε λίγο, καί τότε τήν πήραν στό κατόπιν ό ΙΙετίτ μέ τόν
Μαξίμ, ένώ ό Λάβέλ κι’ έγώ μείναμε στή θέσι μας γιά νά παρακολουθήσωμε τήν
αδελφή της σέ περίπτωσι πού θά έβγαινε.
Καί πράγματι, λίγο πριν τό μεσημέρι νάτην κι’ ή ίδια ή Αλκυόνη πού τρά
βηξε τόν ίδιο δρόμο πού είχε πάρει τό πρωί ή άδελφή της. ’Από κοντά της κι’ ε
μείς. ’Έφθασε στή στάσι τού μετρό, πήρε τή πρώτη αμαξοστοιχία καί βγήκε στή
στάσι ΣΟΛΦΕΡΙΚΟ πού βρίσκεται κοντά στό Ιΐανεπιστήμιο. Φαίνεται πώς είχαν δώ
σει ραντεβού.
Ή ’Αλκυόνη, αφού έκανε λίγες βόλτες, κάθησε κατόπιν στό γνωστό μικρό ζα
χαροπλαστείο. Τό ίδιο κάναμε κ ι’ εμείς καί νά στό βάθος βλέπουμε τούς δυό συν
εργάτες μας πού είχαν πάρει τό πρωί τήν Εϋα στό κατόπιν.
Καθήσαμε κι’ εμείς στό τραπέζι τους, μάς είπαν πώς ή Εϋα ούτε πήγε πουθενά,
ούτε συναντήθηκε μέ κανέναν καί περιμέναμε.
Πριν προλάβουμε νά πάρωμε τ’ αναψυκτικά μας, ήρθε ή Εϋα, πήρε τήν αδελ
φή της καί γύρισαν κατ’ ευθείαν στό διαμέρισμά τους, καί σκεφθήκαμε πώς ή κά
ποιο ραντεβού τους δεν πραγματοποιήθηκε, ή ή έξοδος τής ’Αλκυόνης κι’ ή συνάντησί τους στό μικρό ζαχαροπλαστείο ήταν μόνο γιά νά πάρη τόν αέρα της.
Άπό κείνη τήν ώρα, ή παρακολούθησι τής πολυκατοικίας τής λεωφόρου Σαιν
Ζερμαίν έγινε συνεχής καί μέ κανονικές αλλαγές. “Οπου, αργά τήν νύχτα τής έπομένης, τήν ώρα τής βάρδιας μας μέ τόν Πετίτ, βλέπουμε μέ τά άπλετα φώτα τής
λεωφόρου τις δυό αδελφές νά στέκουν μπροστά στήν είσοδο τής πολυκατοικίας και
νά κουβεντιάζουν, σέ λίγο νά τις πλησιάζη ένας κομψός νεαρός, νά προχωρούν κ ι’
οί τρεις μαζί καί νά μπαίνουν στό λεωφορείο τής γραμμής τού Μόνπαρνάς.
— Σίγουρα γιά διασκέδασι πάει ή συντροφιά, είπε δ Πετίτ.
Σέ κάποια στάσι κατέβηκαν άπό τό λεωφορείο, μπήκαν σ’ ένα νυκτερινό κέν
τρο καί κάθησαν παράμερα σ’ ένα τραπέζι, κι’ έμεΐς κατα καλή τύχη στό πλαϊνό.
Ηταν δμως τόσο δοσμένοι στήν συζήτησί τους, πού οϋτε γύρισαν νά μάς κοι
τάξουν, ούτε καν μάς πρόσεξαν.
Είπαν πολλά, μά τίποτε άπ’ δτι μάς ένδιέφερε. Μιλούσαν γιά φοιτητικά, γιά
θέατρα, χορούς, μοοα και περασμένα μεσάνυχτά ή συντροφιά των νεαρών έφυγε
άπό τό κέντρο, καί μ’ ένα ταξί γύρισαν στή λειυφόρο Σαίν Ζερμαίν στήν πολυκα
τοικία τους.
Στήν είσοδο, 6 νεαρός τις καληνύχτησε κι’ έφυγε, κι’ ό Πετίτ τόν πήρε στό
κατόπιν, ενώ έγω έμεινα μέχρι πού ό θυρωρός κλείδωσε τήν πολυκατοικία.
Γήν άλλη μέρα, δ έπιθεωρητής Πετίτ μάς έφερε τις πληροφορίες του γιά τόν
νεαρό πού συνόδευε τις άδελφές Παγιάν τή προηγούμενη νύχτα, καί τόν παρακο
λούθησε. Λεγόταν ΙΙαουλ Μοννε, καθόταν στή ρυ Ζακκώ άρ. 231, φοιτητής φιλολογί
ας, καλής οικογένειας, καί κατά τήν κρίσι τού Πετίτ, ήτο άσχετος μέ τή πονηρή
πλευρά τής ύποθεσεως, είχε απλώς ενα φιλικό δεσμό μέ τή συμφοιτήτριά jou Εϋα
Παγιάν, κι αυτός ασφαλώς ήταν δ μοναδικός επισκέπτης' τους πού άνέφερε δ θυ
ρωρός τής πολυκατοικίας.
Κ ι’ εξακολουθήσαμε τή παρακολούθησι τους μέ τόν ίδιο ρυθμό.
( Συνεχίζεται)

Ύ ττό τ ο ϋ 'Α σ τ υ ν ό μ ο υ Β ’ κ. I. Ρ Α Ψ Κ Ο Υ

( Συνέχεια άπο τό προηγούμενο)

Τοπωνυμικά των όδων ’Αθηνών

κατ’ αλφαβητικήν

σειράν

Τ σώ ρτσιλ (Σ τ α δ ίο υ ) .

^ΡΧίζ£ί απο την πλατεία «Συντάγματος» καί τελειώνει στήν πλατεία «^Ομό
νοιας».
Σλάβε τήν όνομασια αυτή πρός τιμήν τοϋ γνωστού ’Ά γγλο υ πολίτικου, τοϋ
εκ των πρωτεργατών τής κατά τόν Β' Παγκόσμιο πόλεμο συμμαχικής νίκης Ούίνστον
—Λεονάρδου ^— Σπένσερ Τσώοτσιλ, πού γεννήθηκε τό 1S74 καί άπέθανε τό 1966.
Ιΐροκ-ειται για τον «πατέρα τής νίκης», όπως χαρακτηριστικά τόν έπωνόμασαν, δ
οποίος υπήρξε μέλος τοϋ αγγλικού Κοινοβουλίου από τοϋ 1901, διετέλεσεν υπουργός
κατά διαστήματα από τό 19 0 6 — 1939, πρόεδρος τής Κυβερνήσεως Συνασπισμού
(1940
1946) καί έλαβε μέρος σ’ όλες τις διασκέψεις κορυφής, μέ τούς Στάλιν
καί Βοΰσβελτ. Τό 1951 — 19 5 5 εγινεν έκ νέου ΙΙριοθυπουργός. Ό σερ Ούίνστον
1 σώρτσιλ διεκρίθη και ιος συγγραφεύς, τό δέ 19 5 3 έλαβε τό βραβείον Νόμπελ τής
Λογοτεχνίας. Ιόν ίδιο χρόνο άπενεμήθησαν σ’ αυτόν τά διάσημα τοϋ Ιππότου τοϋ
Τάγματος τής Ηερικνημίδος, τιμητική διάκρισι τήν όποιαν είχεν αποκρούσει όταν
τοϋ προσεφέρθη μετά τήν λήξι τοϋ Β' Παγκοσμίου πολέμου. Ό Τσώρτσιλ θεωρεί
ται ώς ό μεγαλύτερος πολιτικός τής ’Α γγλίας όλων των εποχών καί ένας τών με
γαλύτερων τοϋ κόσμου.
Τ υά νω ν .

Πάροδος τής δδοΰ Πλειώνης 27, στον "Αγιο Δημήτριο ’Αμπελοκήπων.
Τύανα, άρχαιοτάτη πόλις τής Καππαδοκίας καί γενέτειρα τοϋ φιλοσό
φου Απολλώνιου, ίδρύθησαν υπό τής Σεμιράμιδος ή υπό τοϋ βασιλέως Θόαντος.
Ηκμασαν ιδιαίτερα κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους καί τό 708 μ.Χ. κατελήφθησαν υπό τών Σαρακηνών. (Συνώνυμη δδός υπάρχει στή Ν. Φιλαδέλφεια καί στή
Δίκαια.
Τ υδεω ς.

Πάροδος τής οοοϋ Συφρανορος 24, κοντά στην πλατεία «Προφήτου Ήλία» τοϋ
Παγκρατίου.
Ό Τυόεύς, μυθολογικός γυιός τοϋ βασιλέως τής Καλυδώνος Οίνέως καί τής
Α λθαίας (ή τής Περιβοίας) , σύζυγος τής Διηπύλης καί πατέρας, έξ αυτής, τοϋ
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Διομήδους, ύπήρξεν ένας των «Επτά επί Θήβαις», κατά τον πόλεμο δέ αυτόν εφονεύθη υπό τοΰ Θηβαίου Μελανίππου.

Τύμφης.
Πάροδος της όδοϋ Όλυμπου στην 'Αγία Μαρίνα Ηλιουπόλεως.
ίΐρόκειται γιά την ονομασία ορεινού ογκου της ’Ηπείρου (επαρχία Ζαγορίου)
πού εύρίσκεται μεταξύ της οροσειράς ΙΙίνόου καί τοΰ ποταμού ’Αώου, έχει ύψόμ.
2497 καί είναι χιονοσκεπής δλο τον χρόνο. Οί κάτοικοι τής Τυμφαίας, αρχαίας χώ
ρας τής Ηπείρου, ήσαν γείτονες των Μακεδόνων καί των Θεσσαλών.

Τυμφρηστού.
Πάροδος τής οδού Θ. Βρεσθαίνης 20, στή πλατεία «Κυνοσάργους».
ΙΙρόκειται γιά τό γνωστόν όρος τής Ευρυτανίας, πού εύρίσκεται ΒΑ. τοΰ Καρ
πενησιού καί εχει ύψόμ. 2320. ’Απ’ αυτό πηγάζει δ ποταμός Σπερχειός. (Συνώνυ
μη οδός ύπάρχει στήν Ήλιούπολι.

Τυπάλδου—Κοζάκη Γεωργίου. (Βλέπε καί Κοζάκη Τυπάλδου).
ΙΙάροδος τής όδοΰ 'Αγίου Δημητρίου — "Οπλων, στις «Τρεις Γέφυρες».
Ό Γεώργιος Τυπάλδος — Κοζάκης (1835 — 1899) , μέλος τής γνωστής οι
κογένειας των Τυπάλδων τής Κεφαλληνίας, βουλευτής, διπλωμάτης καί πρόεδρος
τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρίας, προσέφερε σημαντικές ύπηρεσίες στό
’Έθνος καί έμερίμνησε γιά τήν διάσωσι τοΰ ναού τοΰ Δαφνιού.

Τύρας.
Πάροδος τής όδοΰ Έρμωνάσης 47, κοντά στόν «Προφήτη Τίλια» τής Ριζοπάλεως.
ΤΙ Τυρά, αρχαία ελληνική πόλις στά παράλια τής Ά ζοφικής, κοντά στις εκ
βολές τοΰ ομωνύμου ποταμοΰ, τοΰ γνωστού ώς Δνείστερου, ίδρύθη ύπό των Μιλησίων καί αργότερα ύπετάγη στόν Λυσίμαχο. Πολλοί ταυτίζουν τήν Τύρα προς τό
Ακκερμαν, έξ αιτίας Ιπιγραφών καί νομισμάτων πού εύρέθησαν κοντά σ’ αυτό.

Τυρνάβου.
ΙΙάροδος τής όδοΰ ’Αλαμάνας 45, κοντά στόν θερινό κιν) φον «Άθήναι» τοΰ
Κολωνοΰ.
Ό ίυρναβος ή Τίρναβος, πρωτεύουσα τοΰ ομωνύμου δήμου καί επαρχίας στό
νομό Λαρίσης, εχει περί τις 10.000 κατοίκους, ενώ ή Ομώνυμη έπαρχία περί τις
36.000. ’Απέχει από τήν Λάρισα 16 χιλιομ. ’Έλαβε τήν ονομασία αυτή από τήν
τουρκική λεξι «τούρνα», είδος ψαριοΰ πού ζή, κατά πάσαν πιθανότητα, στό ποτάμι
πού εύρίσκεται κοντά στήν πόλι. Στό Τύρναβο είχε τήν έδρα του δ γυιός τοΰ Ά λή
πασά των Τωαννίνων, Βελή πασάς, ώς διοικητής τής Θεσσαλίας.

Τυρολόης.
Πάροδος τής όδοΰ ’Αδάνων, κοντά στή πλατεία «Αίνου» τής Ν. Σμύρνης.
‘Η Τυρολόη, πόλις τής ’Ανατολικής Θράκης, 32 χιλιόμ. ΒΑ. τής Ραιδεστοΰ
καί 100 χιλιόμ. Δ. τής ΚΗόλεως, έχει σήμερα περί τις 22.000 κατοίκους καί ονομά
ζεται τουρκιστί Ισορλοΰ. Κατα τους Βυζαντινούς χρονους ήτο ισχυρότατο φρούριο
καί στρατόπεδο. Μέχρι τοΰ 1922 διέμενον εκεί περί‘τούς 6.000 "Ελληνες, οί οποίοι
μετά τήν μικρασιατικήν καταστροφήν τοΰ 1922 μετηνάστευσαν στήν Ελλάδα.
( Συνεχίζεται)

***************************************************

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Κ Α Ι

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Λ Ι

***************************************************
Α1Ι0ΛΓΣΕΙΣ — ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— Άπελύθησαν τοϋ 5Αστυνομικού Σώματος: α) διά λόγους πειθαρχίας οί ’Α 
στυφύλακες κ.κ. Γ. Θεοδωρόπουλος, Α. Ντανάκος καί Ν. Χαλκιαδάκης, 6) διά λό
γους υγείας οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Δ. Ζαφείρης καί Η. Γεωργέας.
— Παρητηθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος οί: 1) Άνθ) μος κ. Α. Πραντούνας, 2) ϊπαρχιφύλας κ. Η. Ιωαννίδης καί 3) ’Αστυφύλακες κ.κ. Ν. Βουγιούκας
καί Γ. Σακελλαρόπουλος.
ΕΥΧΑΙ
Τά «Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται «Χρόνια ΙΙολλά» εις τούς εορτάζοντας:
1) Ά στυν. Δ)ντήν Α' κ. Παύλον Μπούραν, 2) Ά σ τυ ν. Δ) ντήν Β' κ. ’Απόστολον
Μαντούβαλον, 3 ) ’Αστυνόμους Α' κ.κ. Πέτρον Τσακόπουλον καί Παύλον Θεοχαρόπουλον, 4) ’Αστυνόμους Β' κ.κ. Πέτρον Μαρνέρην, ’Απόστολον Παναγιώτου κα I Πέ
τρον Μπάμπαλην, 5) ‘Τπαστυνόμους κ.κ. Πέτρον Τσίπαν, ’Απόστολον Αάγιον, ’Α 
πόστολον Παπαϊωάννου, Πέτρον Κλέκουραν, ’Απόστολον Μαστοράκον, Πέτρον Γιολδασέαν καί ’Απόστολον Ραυτόπουλον, ώς καί είς άπαντας τούς λοιπούς εορτάζον
τας κ.κ. αστυνομικούς,
Π Ε Ν Θ Η

’Ι ω ά ν ν η ς Κ α β ο υ κ λ ή ς
Τήν 10) 6) 68 άπεβίωσεν ο έν συντάςει Άνθυπαστυνόμος Καβουκλής ’Ιωάννης. Τήν κηδείαν του, ήτις εγένετο τήν επομένη ν έκ τού ιερού ναού Ά γ . Νικολάου
Πειραιώς, είς το νεκροταφείου Άναστάσεως, παρηκολούθησε πλήθος κόσμου έκ των συγγενών καί φίλων καί άντιπροσωπεία ’Αστυνομικών υπαλλήλων.
Ό μεταστάς έγεννήθη είς Κάλυμνον τώ 1911 καί είς
το ’Αστυν) κόν Σώμα κατετάγη τώ 1933 ώς άστυφύλαξ.
Τήν 31) 8) 1944 προήχθη είς τον βαθμόν τού Άνθυπαστυνόμου καί μέχρι τής 1) 1) 1964, δτε άπεχώρησε τής
υπηρεσίας λόγω ορίου ηλικίας, ύπηρέτησεν είς διαφό
ρους υπηρεσίας, κυρίως τής Άστυν) κής Δ) νσεως Πει
ραιώς. Κατά τήν διάρκειαν τής τριακονταετούς έν τώ
Σώματι παραμονής του, έςετέλεσεν εύόρκως το καθήκον
του. Τον Φεβρουάριον τού 1946 συνέλαβε μέ ετέρου;
συναδέλφους του, τον έπικεκηρυγμένον αντί 4.000.000
δρχ., επικίνδυνον κομμουνιστήν Τσαρούχαν Νικ., κατηγορούμενον διά τρεις φό
νους. Ή ’Αστυνομική οικογένεια, τήν όποιαν τόσον ήγάπησεν ό ’Ιωάννης Καβου
κλής, θρηνεί τον πρόωρον χαμόν του, συμμετέχει είς τό βαρύ πένθος τής οικογέ
νειας του καί εύχεται νά είναι έλαφρόν το χώμα τής ’Αττικής γής, τό καλΰψαν
τον τάφον του.
Αΐωνία άς είναι ή μνήμη του.

Κάθε Παρασκευή
Π ρ α 20,30 -21
Παρακολουθείτε την εκπομπή τής Α στυνο
μίας Πόλεων από τον Ραδιοφοινικό Σταθμό
Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.

Είναι πάντα ε π ί κ α ι ρ η ,

διδακτική,

έν-

δ ι α φ έ ρ ο'υ σ α.

Μία ’Εκπομπή χρήσιμη γ ι ά
ληνικό

σπίτι.

κάθε

Ε λ

